Lighting

EFix TCS260
ZCS260 SME-3-SI
zestaw zwieszakowy z przewodem elektrycznym 3 biegunowym
Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego
oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii
w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi
technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z
najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we
wszystkich aplikacjach.Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej
częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne
oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki
zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w
oprawie.Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na
powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej
osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia
bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z
lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do
wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do
oświetlenie ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu
Informacje ogólne
Akcesoria do zwieszania

Mechanika i korpus
SME-3 [ zestaw zwieszakowy z

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

przewodem elektrycznym 3 biegunowym]
Kolor akcesorium

SI

Rodzina produktów

ZCS260 [ EFix accessories]

Eksploatacja i połączenie elektryczne
Akcesoria elektryczne
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brak [ -]

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN
in)

Dane produktu
Pełny kod produktu

872790061111300

Nazwa produktu na zamówieniu

ZCS260 SME-3-SI

EAN/UPC-produkt

8727900611113

Kod zamówienia

61111300

Dane wkrótce ulegną zmianie

EFix TCS260

Numerator SAP – Liczba sztuk w

1

opakowaniu
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu

Materiał Nr. (12NC)

910925225111

Waga netto (szt.) SAP

0,320 kg

1

zewnętrznym
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