
EFix TCS/TPS260 –
pre "zelené"
kancelárie
EFix TCS260

Rad svietidiel EFix pre lineárne žiarivky TL5 je cenovo prístupnou voľbou pre

inovatívne osvetlenie, ktoré umožňuje dosiahnuť výrazné úspory elektrickej energie

zámenou starej inštalácie s konvenčnými elektromagnetickými predradníkmi za

najnovšiu prevratnú technológiu s elektronickými predradníkmi spoločnosti Philips.

Optické charakteristiky tohto radu spĺňajú požiadavky najnovšej normy EN-12464,

čo zaisťuje vyššiu kvalitu osvetlenia v každej aplikácii.Použitím Master TL5

lineárnych žiariviek v kombinácii s vysokofrekvenčným elektronickým predradníkom

dosiahnete významnú úsporu elektrickej energie. Tieto úspory sa dajú ešte zvýšiť

riadením pomocou snímača denného svetla Luxsense, ktorý je integrovaný do

svietidla.Praktický dizajn svietidla EFix zjednocuje stropné (TCS260) i závesné

(TPS260) verzie do jednotného dizajnového radu. Vďaka jednoducho

odnímateľnému vrchnému krytu svietidla je možné nastaviť vyžarovanie svetla na

priame alebo priamo/nepriame osvetlenie. EFix sa dodáva spolu so žiarivkami a je

pripravený na montáž, čím sa minimalizuje čas samotnej inštalácie.Stropné svietidlo

EFix TBS260 dopĺňa rad svietidiel značky Philips pre všeobecné osvetlenie

kancelárskych a predajných priestorov.

Výhody
• Najjednoduchšia montáž produktu v jeho oblasti

• Dizajn lineárnych žiariviek TL5 púta pozornosť svojou jednoduchosťou

• Svietidlo s mini optikou vhodné do kancelárií / administratívnych priestorov
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Vlastnosti
• Jednoduchý dizajn

• Zdroje MASTER TL5 vhodné na používanie s vysokofrekvenčným predradníkom

• Miniatúrna optika, výkon v súlade s normami EN-12464

• K dispozícii integrovaný ovládač denného svetla Luxsense

• Ľahko snímateľný vrchný kryt: umožňuje nastavenie lúča na poskytovanie

priameho osvetlenia alebo kombinovaného priameho a nepriameho osvetlenia

Aplikácie
• Kancelárie

• Obchody

Špecifikácia

Typ TCS260

Svetelný zdroj Lineárne žiarivky:

- 1 x alebo 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W

Vrátane zdroja Áno (farba svetla 830 alebo 840)

Predradník Elektronický vysokofrekvenčný, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

- Performer Intelligent (HFPi)

- Performer (HFP)

- Regulator (HFR)

Optika Vysokoleštená dvojito parabolická uzavretá mriežka (C6)

Polomatná dvojito parabolická mriežka (D6)

Matná dvojito parabolická uzavretá mriežka (M6)

Matná mriežka s priečne profilovanými lamelami (M2)

Asymetrický reflektor (A)

Zapojenie Nástrčná svorkovnica z vonkajšej strany

Farba Biela RAL9016 (WH)

Strieborná RAL9006 (SI)

Možnosti Riadenie osvetlenia:

Luxsense - snímač denného svetla (LX)

Materiál Teleso: lakovaná oceľ

Mriežka: lakovaná oceľ alebo hliník

Koncové kryty: polykarbonát

Montáž Individuálna alebo do radov, zakliknutím svietidla do

predmontovaných montážnych konzol

Príslušenstvo Závesná sada dodávaná s elektrickým káblom, ZCS260 SME

WH (biela) alebo SI (strieborná)

Poznámky Svietidlo sa dodáva so zdrojmi, nástrčnou svorkovnicou a

montážnymi konzolami

Príslušenstvo

 

Ordercode 910925225011,

910925225411

 

Ordercode 910925225111,

910925225511

EFix TCS260

2Product family leaflet, 2021, November 1 Údaje podliehajú zmenám



Príslušenstvo

 

Ordercode 61402200

 

Ordercode 62212600

EFix TCS260
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