Lighting

Ομοιόμορφη, αξιόπιστη,
οικονομική λύση
Cleanroom LED CR250B
Σε εφαρμογές όπου η υγιεινή έχει ύψιστη σημασία, όπως τα νοσοκομεία και οι
εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων, οι πελάτες θέλουν αξιόπιστα φωτιστικά IP65 και IP54
που είναι ασφαλή στη χρήση και έχουν ελκυστική τιμή. Αυτή η σειρά φωτιστικών
αντιπροσωπεύει την πραγματική οικονομία: Ο μηχανισμός LED της Philips αποδίδει
αξιόπιστο φως υψηλής ποιότητας και οι ευέλικτες δυνατότητες στήριξης σημαίνουν ότι αυτή
η σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Τα φωτιστικά είναι
επίσης συμβατά με όλα τα σχετικά πρότυπα (CE, EMC, RoHS).

Οφέλη
• Οικονομική επένδυση
• Χαμηλό κόστος συντήρησης λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής του φωτιστικού
• Πληροί τις απαιτήσεις επιπέδου φωτός για κύριες εφαρμογές

Χαρακτηριστικά
• Ομοιόμορφη φωτεινή επιφάνεια
• Εκδόσεις IP65 (γυάλινο κάλυμμα) και IP54 (κάλυμμα PMMA)
• Απόδοση φωτισμού 3500 έως 5500 lm
• Λειτουργεί με διαφορετικούς τύπους οροφής
• Κατηγορία ΙΙ

Εφαρμογή
• Εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων και κουζίνες
• Νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις του κλάδου υγείας
• Καθαροί χώροι παραγωγής

Χαρακτηριστικά
Τύπος

CR150B (έκδοση IP54 με κάλυμμα PMMA)
CR250B (έκδοση IP65 με γυάλινο κάλυμμα)
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Τύπος οροφής

Εκτεθειμένη και συμμετρική καλυμμένη ψευδοροφή με ράβδους
διατομής Τ και γύψινη οροφή (σανίδα)

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Cleanroom LED CR250B

Κάνναβος οροφής

Μέγεθος μονάδας σε μήκος: 600 mm

Διάταξη οδήγησης

Ενσωματωμένη

Μέγεθος μονάδας σε μήκος: 1200 mm

Τροφοδοσία ρεύματος/

Κατηγορία ΙΙ

Πηγή φωτός

Αντικαταστάσιμη μονάδα LED

Μεταφορά δεδομένων

Ισχύς

3500 lm, 40 W

Τάση δικτύου

220-240 V / 50-60 Hz

5500 lm, 63 W

Ρύθμιση έντασης

Διατίθεται έκδοση DALI

Γωνία δέσμης

110º

Υλικό

Περίβλημα: φύλλο χάλυβα, λακαρισμένο

Φωτεινή ροή

3500, 5500 lm

Χρώμα

Λευκό RAL9016

Σχετική θερμοκρασία

4000 K

Κάλυμμα οπτικού

Διαφανές γυαλί + Διαχύτης από πολυστυρένιο

συστήματος

Διαχύτης PMMA

Σύνδεση

Βιδωτό μπλοκ ακροδεκτών + στυπιοθλίπτης καλωδίου

Συντήρηση

CR250B: δυνατότητα συντήρησης

χρώματος
Δείκτης χρωματικής

≥ 80

απόδοσης
Μέση ωφέλιμη διάρκεια

50.000 ώρες

CR150B: μόνιμη στεγανοποίηση

ζωής L70B50
Μέση ωφέλιμη διάρκεια

Εγκατάσταση
30.000 ώρες

εξάρτημα συγκράτησης

ζωής L80B50
Μέση ωφέλιμη διάρκεια

CR150B: ένθεση, ψευδοροφή με πρόσθετο στήριγμα
15.000 ώρες

Τοποθέτηση σε επιφάνεια με πρόσθετα στηρίγματα

ζωής L90B50
Ποσοστό αστοχίας

Χωρίς δυνατότητα περάσματος καλωδίωσης
1% ανά 5000 ώρες

Εξαρτήματα

διάταξης οδήγησης
Μέση θερμοκρασία

CR250B: ένθεση, καλυμμένη οροφή και ψευδοροφή με βιδωτό

Στηρίγματα τοποθέτησης σε επιφάνεια (CR250B, CR150B)
Στήριγμα ψευδοροφής (CR150B)
Καλώδιο ασφαλείας (CR250B, CR150B)

+25 ºC

περιβάλλοντος
Εύρος θερμοκρασιών

CR250B: -20 έως +40 ºC

λειτουργίας

CR150B: 0 έως +40 ºC

Versions

CR250B

Λεπτομέρειες για το προϊόν
Cleanroom_LED-CR250B_PSU-

Cleanroom_LED-

DP08

CR250B_W30L120_CR250Z_SMBDP13
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Cleanroom LED CR250B
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