Lighting

EFix – για πιο
οικολογικό γραφείο
EFix TPS262
Η σειρά φωτιστικών EFix TL5 αποτελεί μία αποκλειστική, οικονομική επιλογή καινοτόμου
φωτισμού που θα εξοικονομήσει τεράστια ποσά ενέργειας όταν αντικατασταθούν οι παλιές
ηλεκτρομαγνητικές εγκαταστάσεις από την τελευταία τεχνολογία της Philips. Η οπτική
απόδοση της σειράς πληροί τις τελευταίες οδηγίες EN-12464, διασφαλίζοντας τη
βελτιωμένη ποιότητα φωτισμού σε κάθε εφαρμογή.Σε συνδυασμό με τη χρήση μπάλαστ
υψηλής συχνότητας, οι λαμπτήρες MASTER TL5 της Philips δίνουν τη δυνατότητα
εξοικονόμησης σημαντικών ποσών ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να αυξηθεί
ακόμα περισσότερο με τη χρήση ενός ελεγκτή ημέρας Luxsense που είναι ενσωματωμένος
στο φωτιστικό.Ο πρακτικός σχεδιασμός του EFix συνδυάζει τα φωτιστικά επιδαπέδιας
τοποθέτησης (TCS260) και ανάρτησης (TPS262) σε ένα σχέδιο. Χάρη στο εύκολα
αφαιρούμενο επάνω κάλυμμα του φωτιστικού, η δέσμη μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να
παρέχει άμεσο ή άμεσο/έμμεσο φωτισμό. Το EFix παρέχεται με λαμπτήρες και είναι έτοιμο
για εγκατάσταση, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης. Το χωνευτό EFix TBS260
συμπληρώνει την γκάμα φωτιστικών της Philips για γενικό φωτισμό σε γραφεία και
καταστήματα.

Οφέλη
• Ένα πιο οικολογικό γραφείο, με μια οικονομική λύση καινοτόμων φωτιστικών TL5 για
τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας κατά την αντικατάσταση παλιών φωτιστικών με
ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ
• Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση ενός
ελεγκτή ημέρας Luxsense ενσωματωμένου στο φωτιστικό
• Το προϊόν με την ευκολότερη τοποθέτηση στην κατηγορία του, με απλή άμεση/έμμεση
ρύθμιση χάρη στο εύκολα αφαιρούμενο επάνω κάλυμμα
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EFix TPS262

Χαρακτηριστικά
• Simple design
• MASTER TL5 lamps; suitable for use with high-frequency gear
• Mini optics; performance compliant with EN-12464 norms
• Integrated Luxsense daylight controller available
• Easily removable top cover: allows beam adjustment to provide direct or direct/
indirect lighting

Εφαρμογή
• Offices
• Shops

Χαρακτηριστικά
Τύπος

TPS262

Σύνδεση

Κουμπωτό βύσμα

Πηγή φωτισμού

Φθορισμού:

Χρώμα

Λευκό, RAL 9016 (WH)

- 1 x ή 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Περιλαμβάνεται

Ασημί, RAL 9006 (SI)

Ναι (χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840)

Επιλογή

λαμπτήρας
Μπάλαστ

- Ελεγκτής ημέρας Luxsense (LX)
Ηλεκτρονικός, 220 - 240 V/50 - 60 Hz:

- Πολλαπλός ελεγκτής Actilume (ACL)
Υλικό

- High Frequency Performer (HFP)
- Ρυθμιστής υψηλής συχνότητας (HFR)
Οπτική

Χειρισμός φωτισμού:

Περίβλημα: χάλυβας με βερνίκι
Οπτικό σύστημα: αλουμίνιο ή χάλυβας με βερνίκι

Οπτικό σύστημα υψηλής στίλβωσης, διπλό παραβολικό, κλειστό

Πώμα άκρου: πολυανθρακικό
Εγκατάσταση

(C6)

Μεμονωμένο ή σε σειρά, στήριγμα ανάρτησης με ένα σετ από δύο

Οπτικό σύστημα ημι-υψηλής στίλβωσης, διπλό παραβολικό (D6)

τριγωνικά χαλύβδινα συρματόσχοινα ανάρτησης (SMT), και τα δύο

Οπτικό σύστημα ματ, διπλές παραβολικές περσίδες, κλειστό (M6)

με καλώδιο τροφοδοσίας που μοιάζει μεταλλικό, 150 cm και πώματα

Ματ κάτοπτρο, περσίδες με διασταυρούμενες ραβδώσεις (M2)

οροφής

Πρισματικό/οβάλ καμπυλωτό πολυανθρακικό κάλυμμα σε οπτικό

Αξεσουάρ

Εξάρτημα ζεύξης, ZCS260 CP

σύστημα (OD) ματ αλουμινίου υψηλής ποιότητας

Σχόλια

Διατίθεται με λαμπτήρες, σετ ανάρτησης και κουμπωτό βύσμα

Versions
EFix suspended mounted - 54 W HF Standard
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EFix TPS262

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
Product

B

C

TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI

500 mm

1241 mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν
IPDP_TPS260i_0001-Detail photo

IPDP_TPS260i_0012-Detail photo
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EFix TPS262

Λεπτομέρειες για το προϊόν
IPDP_TPS260i_0017-Detail photo

IPDP_TPS260i_0019-Detail photo

IPDP_TPS260i_0007-Detail photo
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