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Innovativ

Nem at installere

Høj kvalitet

CoreLine

Rigtige professsionelle har det rette industriarmatur til enhver opgave

CoreLine Tubular(PC)- industriel smart kom-
bineret med nem vedligeholdelse
Rørformede armaturer med et moderne og industrielt 
udseende er i høj efterspørgsel hos kunder, der gerne vil 
opgradere deres belysning til et mere stilmæssigt look. Det nye 
CoreLine Tubular industriarmatur tilbyder netop det look og 
har samtidig robustheden og holdbarheden fra almindelige 
industriarmaturer.

CoreLine Tubular (PMMA)- ultra modstands-
dygtigt over for krævende miljøer 
Industrisektorer med kemisk, fødevare- og husdyrproduk- 
tion har store krav til deres belysnings holdbarhed. Det nye  
CoreLine Tubular industriarmatur(PMMA), lavet af plexiglas, er 
ammoniakbestandigt og passer perfekt til anvendelser inden 
for husdyrssektoren, såsom hønsehuse og svinestalde. Det har 
en høj ydelse og nem installation- hvilket gør det til en værdi-
fuld ny tilføjelse i CoreLine industriarmatur sortimentet.

Det nye Philips CoreLine Tubular industriarmatur - til forskellige formål, men 
med den samme fremragende kvalitet, robusthed og nemme installation.

Super slank eller 
ekstra robust



Stil møder budgetvenlig pålidelighed:  
Philips CoreLine Tubular industriarmatur (PC)

Forskelligt udseende
• Moderne industrielt rørdesign  

med metal endestykke og sorte  
endekapsler

• Perfekt til kunder på udkig efter 
fremragende lysdesign til anvendelse 
på kontorer, offentlige bygninger og 
hoteller og restauranter

Løft ethvert rum med et moderne industrielt look-og overbevis dine kunder med store besparelser 
takket være høj energieffektivitet og lav vedligeholdelse.

Nem installation
• Eksternt push-in-stik for hurtig 

installation
• 1-faset gennemfortrådning
• Fuldt fleksibelt montering med valg-

fri hældning og justerbare beslag

Høj robusthed
• Bygget i et stykke- ingen løse dele
• Høj mekanisk (IK10) beskyttelse   

og beskyttelse mod indtrængen  
af vand (IP68)

• Rørform forhindrer ophobning af støv 
• Ekstra lang levetid på 50.000 timer (L80)
• UV-resistent dæksel

Perfekt til anvendelse på:

Kontorer Offentlige bygninger Hoteller Restauranter

Effektivitet  
op til 130lm/W 

for større energi- 
besparelser



1315

1211

fleksibel

91

88

82.5

1145

1000

11

28
.8

∅
18
.6

1615

1511

fleksibel

91

88

82.5

1000

Ø40Ø30

3-Ø5

Produktinformation
14-1

50.000 timer (L80) 1 pakke

Produktnavn CRI Effekt Lumen Lumen pr. watt Farvetemp. Beskyttelsesgrad EOC-kode

CoreLine tubular waterproof  (PC) W lm lm/W K
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ≥80 39 5000 128 4000 

IP68, IK10
8719514947375

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ≥80 54 7000 130 4000 8719514947382

Produktdetaljer og tilbehør

Nem installation Mulighed for nedhæng

WT210Z SW2
Kæder til nedhæng til indendørs brug

WT210Z SC
Kæder til nedhæng til indendørs og udendørs brug

Sort kabelføringsindgang

Fleksibel position for 
beslag og mulighed for 
hældning

WT210C, L1200

WT210Z SC

WT210C, L1500

WT210Z SW2

Dimensioner

1

1

2

2

Tilbehør 14-1
1 pakke

   Produktnavn EOC-kode

WT210Z SC (Kæder til nedhæng til indendørs og udendørs brug) 8719514956117

WT210Z SW2 (Kæder til nedhæng til indendørs brug) 8719514956100

1

2



Modstår de hårdeste forhold:  
Philips CoreLine Tubular industriarmatur (PMMA)

Fremragende robusthed
• Bygget i et stykke
• Høj mekanisk (IK06) og beskyttelse 

mod indtrængen af vand (IP67/IP69K*)
• Robust PMMA dæksel
• Rørform forhindrer ophobning af støv
• UV-resistent dæksel
• Lang levetid på 50.000 timer (L80)

Optimeret for 
anvendelse i:

Giv dine industrielle kunder robust belysning, der øger sikkerhed og produktivitet, og nedsætter 
energi- og vedligeholdelsesudgifter på samme tid.

Nem installation
• Eksternt push-in-stik for hurtig 

installation
• 1-faset gennemfortrådning
• Fuldt fleksibelt montering med valg-

fri hældning og justerbare beslag
• Fleksibel position
• Hurtig installation betyder ingen 

spildtid for kunder

Kompatibelt produktdesign
• Produktarkitektur understøtter ren-

gøringsnormer (ingen kanter, riller 
eller klips)

• Simpel installation og næm afmonter-
ing af dæksel gør rengøring nemmere

• Høj beskyttelse mod indtrængen 
muliggør rengøring med højtryks-
spuler  og rengøringsmidler

• Understøtter overholdelse af 
standarder i fødevareindustrien  
(bl.a. HACCP, IFS)

Ekstra høj  
beskyttelse  

mod indtrængen 
af vand IP67/

IP69K*

*Beskyttelsesklasse: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)

Husdyrindustri Kemisk industri Fødevareindustri



Produktdetaljer og tilbehør

Kemisk modstandsdygtighed

Nem installation
Modstandsdygtig PM-
MA-dæksel og endestykke

Resistent1 Delvis 
resistent2

Ikke  
resistent3

Acetone ×
Ammoniak 25 % (flydende form) ×
Kaustisk soda 2% ×
Citronella olie ×
Diesel olie ×
Ethanol ×
Glycerin ×
Fedt ×
Håndcreme ×
Brintoverilte 30 % ×
Blæk ×
Insektmiddel ×
Neglelakfjerner ×
Citronsaft ×
Margarine ×
Mayonnaise ×
Mælk ×
Mineralsk olie ×
Motorolie ×
Olivenolie ×
Paraffinolie ×

Resistent1 Delvis 
resistent2

Ikke  
resistent3

Almindelig benzin ×
Superbenzin ×
Fosforsyre 2 % ×
Fyrretræolie ×
Saltvand ×
Shampoo ×
Silikoneolie ×
Sæbeopløsning ×
Sojaolie ×
Terpentin ×
Voks ×
Vegetabilsk olie ×
LERAPUR RHE 132 basisk (fortyndet 3 %) ×
LERADES CSR 102 basisk (fortyndet 3 %) ×
LERACID 169 syreholdig (fortyndet 3 %) ×
LERACID RSC 215 syreholdig (fortyndet 3 %) ×
LERASEPT L 420 syreholdig (fortyndet 3 %) ×
Rengøringsmiddel ×
Glas rengøringsmiddel ×
Opvaskemiddel ×

1 Ingen ændringer og/eller skade
2 Ændringer i udseende med ingen skade
3 Ændringer i udseende og skade

Ansvarsfraskrivelse: Vores anbefalinger vedrørende materialernes og udvalgte stoffers kemiske resistens er baseret på erfaring fra forskellige industrianvendelser. Det skal bemærkes, dog 
kan modstanden af forskellige komponenter (metaller, plastik osv.) blive påvirket af temperatur, koncentration, tilstedeværelse af forskellige (blandede) kemikalier, blandt andre faktorer. 
Det resuméet heri er ikke og bør ikke betragtes som nogen garanti eller garanti, udtrykkelig eller underforstået, af nogen art eller af nogen form for, at det viste produkt er egnet til ethvert 
formål og/eller enhver applikation, som kan være beskrevet heri og/eller Modstandsdygtig over for eksponering for kemikalier og/eller andre stoffer, som kan være beskrevet heri. Vores 
armaturer er ikke egnede til korrosive miljøer. Udsættelse for sådanne miljøer vil ugyldiggøre garantien som beskrevet i standardgarantipolitikken for indendørs armaturer. Det er kundens 
ene og alene ansvar at bestemme armaturernes egnethed i forskellige løsninger og anvendelser.

WT210Z SW2
Kæder til nedhæng til indendørs brug

WT210Z SC
Kæder til nedhæng til indendørs og udendørs brug

1 2

Mulighed for nedhæng
Fleksibel position for beslag 
og mulighed for hældning

1 2
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© 2022 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i 
brochuren kan ændres uden varsel. Signify giver ingen erklæring eller 
garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og er 
ikke ansvarlig for enhver handling, der er afhængig af det. Oplysningerne i 
brochuren kan ikke anvendes til et kommercielt tilbud eller udgøre en del af  
et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er aftalt med Signify.

Philips-navnet og Philips-skjoldet er registrerede varemærker, der tilhører 
Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemærker ejes af Signify Holding eller  
deres respektive ejere.

Alle tekniske oplysninger kan findes på www.philips.com/coreline

Produktinformation
14-1

50.000 timer (L80) 1 pakke

Produktnavn CRI Effekt Lumen Lumen pr. watt Farvetemp. Beskyttelsesgrad EOC-kode

CoreLine tubular waterproof  (PMMA) W lm lm/W K
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 ≥80 39 5000 128 4000 

 IP67, IP69K,
IK06*

8719514947351
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ≥80 54 7000 130 4000 8719514947368
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ≥80 28 3900 139 4000 8719514953857

* IP67: DIN EN 60529, IP69K: ISO 20653:2013

WT210C, L1200 WT210C, L1500

Dimensioner

WT210Z SC WT210Z SW2

Tilbehør 14-1
1 pakke

   Produktnavn EOC-kode

WT210Z SC (Kæder til nedhæng til indendørs og udendørs brug) 8719514956117

WT210Z SW2 (Kæder til nedhæng til indendørs brug) 8719514956100
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