Lighting

Απλά κορυφαίο LED
Φωτιστικό Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους
Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED
που χαρακτηρίζονται όλα από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή.
Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη
• Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Ευρεία κάλυψη εφαρμογών

Χαρακτηριστικά
• Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
• Δύο πακέτα και μεγέθη φωτεινής ισχύος: 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
• Κατηγορία IP65 ιδανική για κάθε εφαρμογή
• Συμπεριλαμβάνεται βύσμα IP65
• Μονή ανάρτηση με άγκιστρο τοποθέτησης

Εφαρμογή
• Αποθήκες
• Χώροι παραγωγής
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Φωτιστικό Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Versions

Λεπτομέρειες για το προϊόν
Solid Aluminum diecasting housing

Ledinaire High-bay LED100S back
view

Ledinaire High-bay LED200S back
view

Εξαρτήματα

Ordercode 33992499
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Φωτιστικό Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος

-20 to +45 °C

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης

Not applicable

Order Code Full Product Name

Αρχική απόδοση φωτιστικού
LED

Αρχική φωτεινή ροή εισόδου

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off

Ναι

33996299

103 lm/W

10000 lm

97 W

105 lm/W

20000 lm

190 W

BY020P LED100S/840 PSU

Αρχική ισχύς

WB GR

Έγκριση και εφαρμογή

33998699

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

IK06

Βαθμός προστασίας από τις εισροές

IP65

BY021P LED200S/840 PSU
WB GR

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Όχι

φωτισμού

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου

220 to 240 V

Γενικές πληροφορίες
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής

100 °

Σήμανση CE

CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC

Safety class I (I)

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται

Όχι

Σήμανση ENEC

-

Σήμανση ευφλεκτότητας

NO

Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα

650/30

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός

Ναι

Αριθμός οργάνων

1 unit

Τύπος οπτικού συστήματος

WB

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
Αρχική χρωματικότητα

(0.38, 0.38) SDCM
<5

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος

4000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης

>80

Ανοχή φωτεινής ροής

+/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα

Dark gray
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