Lighting

LED pur și simplu
excelent
Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari
Gama Ledinaire conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard,
fiecare dintre ele fiind dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț
competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii
• Calitatea și fiabilitatea Philips
• Economii de energie
• Acoperire pentru aplicare extinsă

Caracteristici
• Design modern, discret
• Două pachete de flux luminos și dimensiuni; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
• Grad de protecție IP65, ideal pentru orice aplicație
• Include conector IP65
• Suspendare unică, cu cârlig de instalare

Cerere
• Depozite
• Producție
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Versions

Detalii produs
Solid Aluminum diecasting housing

Ledinaire High-bay LED100S back
view

Ledinaire High-bay LED200S back
view

Accesorii

Ordercode 33992499
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Initial Performance (IEC Compliant)

Application Conditions
Interval temperatură ambientală

-20 to +45 °C

Nivel maxim de reglare a intensităţii

Not applicable

luminoase
Adecvat pentru comutare aleatorie

Order Code Full Product Name
33996299

Da

Cod de protecție împotriva impactului

Flux luminos

Putere de intrare

inițial

inițial

inițială

10000 lm

97 W

20000 lm

190 W

BY020P LED100S/840 PSU WB 103 lm/W
GR

33998699

Approval and Application

Randament luminos LED

BY021P LED200S/840 PSU WB 105 lm/W
GR

IK06

mecanic
Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP65

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Operating and Electrical
Tensiune de intrare

220 to 240 V

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină

100 °

Marcaj CE

CE mark

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranţă
I

Balast inclus

Da

Marcaj ENEC

-

Marcaj de inflamabilitate

NO

Test de incandescență

Temperatură 650
°C, durată 30 s

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Tip de sistem optic

WB

Initial Performance (IEC Compliant)
Cromatică inițială

(0.38, 0.38) SDCM
<5

Temperatură de culoare iniţială

4000 K

corelată
Indice iniţial de redare a culorii

>80

Toleranță flux luminos

+/-10%

Mechanical and Housing
Culoare
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© 2019 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei
informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate
în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara
cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

www.lighting.philips.com

respectivi.
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