Lighting

Pentura Mini – baghetă
decorativă, ultra-subţire
Pentura Mini
Pentura Mini este un corp de iluminat tip baghetă ultra-subţire, pentru aplicaţii casnice.
Reprezintă o soluţie economică, fluorescentă, gata de instalare.Pentura Mini oferă
beneficii de economisire a energiei prin tehnologia lămpii fluorescente în miniatură, alături
de componente electronice uşoare şi un reflector intern patentat pentru performanţe de
iluminat îmbunătăţite.Designul subţire şi uşor al baghetei Pentura Mini o face simplu de
instalat, chiar şi în locuri în care spaţiul este limitat, de exemplu pe mese de lucru sau
calculatoare - acasă, la birou, în medii recreaţionale, etc.Carcasa din policarbonat,
dispersorul şi capacele de la capete asigură o durată lungă de viaţă a baghetei Pentura
Mini.Designul subţire şi uşor al baghetei Pentura Mini oferă o lumină strălucitoare, chiar şi
în locurile în care spaţul de instalare este limitat.Baghetele Pentura Mini sunt dotate cu o
lampă, un dispersor din policarbonat şi toate accesoriile de fixare, reducând timpul de
instalare la minim. Baghetele sunt cablate şi au capace la ambele capete, acoperind
blocurile de conectare, pentru a asigura o conectare simplă şi cablare sigură.Disponibile în
3 versiuni de putere (14, 21, 28 W) şi în două culori (alb 830 ‘deschis’ sau 840 ‘strălucitor’).

Beneficii
• Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent
solution for domestic use
• The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight
electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
• Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Caracteristici
•
•
•
•

Tehnologie cu lămpi fluorescente miniaturale
Reflector intern brevetat
Difuzor din policarbonat
Blocuri de conexiune cu buton
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Cerere
• Iluminat casnic
• Iluminat sub raft
• Iluminat al suprafeţelor de lucru

Specificaţii
Tip

TCH128

Sursa de lumină

Lămpi fluorescente:

Lampa este inclusă

Material

Capac: policarbonat, transparent

- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W

Instalare

Individuală sau în linie; montare cu şuruburi

- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W

Observaţii

Toate accesoriile pentru instalare sunt incluse; pregătite pentru

Da (culoare lampă 830 sau 840, varianta 8 W este 827)

instalare

Nu (doar varianta 35 W)
Aparataj

Carcasa şi capacele frontale: policarbonat, alb

Aplicaţii principale

Casnic, sub raft, iluminat activitate

Electronic, 220-240 V / 50-60 Hz:
- Înaltă frecvenţă (HF)

Versions

Cote
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Product

A

TCH128 1xTL5-35W HF

1523 mm

TCH128 1xTL5-28W/830 HF

1223 mm

TCH128 1xTL5-28W/840 HF

1223 mm

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

923 mm

TCH128 1xTL5-21W/840 HF

923 mm

TCH128 1xTL5-14W/830 HF

623 mm

TCH128 1xTL5-14W/840 HF

623 mm
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Detalii produs
Accesorii TCH128 incluse

Baghetele individuale pot fi conectate
pentru a forma linii de lumină.

Baghetă ultra-plată

General Information

Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP20

Operating and Electrical
Tensiune de intrare

220 to 240 V

General Information

Order Code

Full Product Name

Pachet combinat

Putere lampă

14851999

TCH128 1xTL5-14W/840 HF

K

14 W

14852699

TCH128 1xTL5-14W/830 HF

K

14 W

14853399

TCH128 1xTL5-21W/840 HF

K

21 W

14854099

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

K

21 W

14855799

TCH128 1xTL5-28W/840 HF

K

28 W

Marcaj CE

CE mark

14856499

TCH128 1xTL5-28W/830 HF

K

28 W

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranţă

81517699

TCH128 1xTL5-35W HF

-

35 W

II
Marcaj de inflamabilitate

F

Echipament

HF

Test de incandescență

Temperatură 850
°C, durată 5 s

Cod familie lămpi

TL5

Număr de surse de lumină

1
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