Lighting

EFix – vihreämpi
toimisto
EFix, pinta-asennettava TCS260
EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia
valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava
energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella
Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa
käyttökohteissa.HF-liitäntälaite yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa
mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä
käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta.EFix-valaisimen
käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että
ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja
valokeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin
toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Uppoasennettava EFixvalaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketilakäyttöön tarkoitettujen
yleisvalaisinten tuoteperhettä.

Hyödyt
• Luokkansa helpoin tuote asentaa
• Mallikohtainen TL5-valaisinmalli, jonka yksinkertaisuus on viehättävä
• Toimistokäyttöön sopiva valaisin, varustettu minioptiikalla

Ominaisuudet
• Yksinkertainen malli.
• MASTER TL5 -lamput; sopii käytettäväksi HF-liitäntälaitteen kanssa.
• Minioptiikka; suorituskyky EN-12464-normien mukainen.
• Integroitu Luxsense-päivänvalo-ohjain saatavissa.
• Helposti irrotettava yläkansi: mahdollistaa valokeilan säädön suoraa tai suoraa/
epäsuoraa valoa varten.
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EFix, pinta-asennettava TCS260

Käyttökohteet
• Toimistot
• Myymälät

Spesifikaatiot
Tyyppi

TCS260

Liitäntä

Asennuspistoliitin, ulkopuolelta

Valonlähde

Loistelamppu:

Väri

Valkoinen, RAL 9016 (WH)

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

Hopea, RAL 9006 (SI)

Valonlähde mukana

Kyllä (lampun väri 830 tai 840)

Tilauksesta

Liitäntälaite

Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

- Luxsense-päivänvalo-ohjain (LX)

- Korkeataajuuksinen Performer Intelligent (HFPi)

- ActiLume-moniohjain (ACL)

- Performer (HFP),

- Vetokatkaisin himmennykseen (PSW)

- Ohjattava HF-liitäntälaite (HFR)

Materiaali

- DALI-kytkentä (HFD)

Kiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen, suljettu (C6)

Päätysuojus: polykarbonaattia
Asennus

Puolikiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen (D6)
Mattaoptiikka, kaksoisparaboliset häikäisysuojat, suljettu (M6)

Yksittäinen tai sarjassa, valaisin kiinnitetään esiruuvattuihin
kattokiinnikkeisiin

Lisävaruste

Mattapeili, uurretut ristikkäissäleet (M2)
Epäsymmetrinen peili (A)

Runko: lakattua terästä
Optiikka: lakattua terästä tai alumiinia

- DALI-kytkentä, "Touch and Dim", (HFD-T)
Optiikka

Ohjausjärjestelmät

Ripustussarja toimitetaan sähkökaapelin mukana, ZCS260 SME
WH tai SI

Huomautukset

Sisältää lamput, asennuspistoliittimen ja kattokiinnitykset

Prismaattinen/opaalimuotoiltu polykarbonaattipeite
mattapintaisella korkealaatuisella alumiinioptiikalla (OD)

Lisätarvikkeet

Ordercode 61110600

Ordercode 61402200
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