Lighting

TCW060
TCW060 2xTL-D36W HF
2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - Electronic de înaltă frecvenţă
Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat
economic, compact şi etanş la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi
TL-D şi TL5.Cu protecţie împotriva apei și prafului IP65 şi funcţionând numai pe bază
de echipamente electronice, aceasta este o soluţie eficientă energetic pentru spaţiile
umede - la acelaşi preţ ca şi o soluţie electromagnetică. O clemă flexibilă pentru
tavan face posibilă instalarea şi întreţinerea uşoare.

Catalog de date
General Information

Marcaj ENEC

-

Numărul surselor de lumină

2 [ 2 pcs]

Perioadă de garanţie

3 ani

Cod familie lămpi

TL-D [ MASTER TL-D]

Flux luminos constant

No

Unghi de distribuţie sursă de lumină

-°

Număr de produse pe MCB

13

Putere lampă

36 W

În conformitate cu UE RoHS

Da

Culoare sursă de lumină

-

Indice unificat de orbire CEN

25

Pachet combinat

-

Număr de unităţi de echipament

1 unit

Operating and Electrical

Echipament

HF [ Electronic de înaltă frecvenţă]

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Capac optic/tip lentilă

PCP [ Difuzor/capac policarbonat

Frecvenţă de intrare

De la 50 până la 60 Hz

prismatic]

Consum de curent CLO iniţial

Not applicable W

Iluminat de urgenţă

No [ -]

Curentul de pornire

20 A

Conectare

Bloc de conectare prin înșurubare cu 3 pini

Timp de pornire

0,37 ms

Cablu

-

Factor de putere (min.)

0.9

Clasă de protecţie IEC

Clasa de siguranţă I

Test de incandescenţă

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Controls and Dimming

Marcaj de inflamabilitate

NO [ -]

Cu reglarea intensităţii luminoase

Variantă naţională

NO [ Norway]

Marcaj CE

CE mark
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Mechanical and Housing

Putere de intrare iniţială

72 W

Toleranţă consum de curent

+/-10%

Material reflector

Oţel

Material sistem optic

Polycarbonate

Capac optic/material lentilă

Policarbonat

Application Conditions

Distanţă lungime punct de fixare (nom.)

900 mm

Interval temperatură ambientală

De la -15 până la +25 °C

Lungime totală

1270 mm

Nivel diminuare maximă

Not applicable

Lăţime totală

136 mm

Adecvat pentru comutare aleatorie

No

Inălţime totală

90 mm

Culoare

GR

Product Data

Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)

90 x 136 x 1270 mm (3.5 x 5.4 x 50 in)

Cod complet produs

871155981380699

Nume comandă produs

TCW060 2xTL-D36W HF

EAN/UPC - Produs

8711559813806

IP65 [ Protejat împotriva pătrunderii

Cod de comandă

81380699

prafului, protejat împotriva jeturilor de

Numărător - Cantitate per pachet

1

apă]

Numărător - Pachete per cutie exterioară

6

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Material nr. (12NC)

910503610918

Greutate netă (bucată)

2,650 kg

Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor

Cod de protecţie împotriva impactului
mecanic

Initial Performance (IEC Compliant)
Temperatură de culoare inițială corelată

-K

Cote

TCW060

Date fotometrice

IFGU_TCW060 2xTL-D36W HF-General uniform lighting
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IFPC_TCW060 2xTL-D36W HF-Polar Indoor (combined)

2
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