Lighting

EFix – bardziej
ekologiczne biuro
EFix TCS260
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.

Korzyści
• W swoim segmencie jest to produkt najłatwiejszy w instalacji
• Dedykowana oprawa TL5 przyciąga swą prostotą
• Oprawa jest zgodna ze standardami biurowymi dzięki zastosowaniu mini optyk

Cechy
• Prosta konstrukcja
• Lampy MASTER TL5: współpracują z osprzętem HF
• Minioptyka: spełnia normy EN-12464
• Wbudowany czujnik światła dziennego Luxsense
• Łatwo zdejmowana górna pokrywa: umożliwia regulowanie wiązki w celu
uzyskania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego
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EFix TCS260

Zastosowanie
• Biura
• Sklepy

Specyfikacje
Typ

TCS260

Połączenie

Szybkozłączka typu push-in, od zewnątrz

Źródło światła

Świetlówka:

Kolor

Biały, RAL9016 (WH)

- 1 x lub 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Zawiera lampę

Tak (barwa lampy 830 lub 840)

Osprzęt

Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

Srebrny, RAL9006 (SI)
Opcja

Luxsense (LX)

- Inteligentny statecznik typu HFPi

Materiał

- Statecznik typu HFP

Obudowa: stal lakierowana
Optyka: lakierowana stal lub aluminium

- Statecznik typu HFR
Optyka

Sterowanie oświetleniem: Sterownik światła dziennego

Element końcowy: poliwęglan

Optyka wysokopolerowana, paraboliczna, zamknięta (C6)

Instalacja

Indywidualna lub w linii; wpięcie oprawy w uchwyty nasufitowe

Optyka polerowana, paraboliczna (D6)

Akcesoria

Zestaw do zawieszania dostarczany z przewodem

Optyka matowa, rastry paraboliczne, zamknięta (M6)

elektrycznym, ZCS260 SME WH lub SI

Odbłyśnik matowy, żebrowane rastry skrzyżowane (M2)

Uwagi

Odbłyśnik asymetryczny (A)

Dostarczane ze świetlówkami, szybkozłączką typu push-in i
uchwytami nasufitowymi

Wersje
TCS260 - 35 W - HF DALI touchswitch dimming

Rysunki techniczne
Product
TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH
TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH
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1300 mm

650 mm

1541 mm

Dane wkrótce ulegną zmianie

EFix TCS260

Więcej o produkcie
Oprawa EFix TCS260,
przeznaczona do montażu na
powierzchni

EFix TPS262/TCS260 1x TL5

Łatwa instalacja dzięki wieszakowi
do montażu na suficie i
zewnętrznej złączce typu push-in

Płyta osłaniająca - bezpośredni /

Oprawa jest dostarczana wraz z

pośredni rozsył światła można

odbłyśnikiem górnym

uzyskać w prosty sposób

zapewniającym bezpośredni

zdejmując górny odbłyśnik.

rozsył światła

Bezpośredni / pośredni rozsył

Zewnętrzna złączka elektryczna

światła można uzyskać w prosty
sposób zdejmując górny
odbłyśnik.

Karta katalogowa rodziny produktów, 2022, Luty 7

3

Dane wkrótce ulegną zmianie

EFix TCS260

Więcej o produkcie
Złącze elektryczne wejście

Wieszak

Mocowanie

Akcesoria

Kod zamówieniowy 61110600
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EFix TCS260

Informacje ogólne

Warunki dotyczące zastosowań
Umożliwia przełączanie w trybie

Nie dotyczy

losowym

Order Code

Full Product Name

Osprzęt

Kombipack

Moc źródła światła

61280600

TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH

HFR

K

49 W

61315500

TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH

HFPi

brak

28, 54 W

Zatwierdzenie i Aplikacja
Kod klasy szczelności IP

IP20

Eksploatacja i połączenie elektryczne
Napięcie wejściowe

220-240 V

Informacje ogólne
Znak CE

CE

Klasa ochrony IEC

Klasa
bezpieczeństwa I

Typ pokrywy optycznej/soczewki

brak

Oświetlenie awaryjne

brak

Oznaczenie palności

F

Kod rodziny źródła światła

TL5

Sterownik wbudowany

brak

Liczba źródeł światła

1

Typ optyki

D6

Rodzina produktów

TCS260

Okablowanie wewnętrzne

STD

Mechanika i korpus
Kolor

WH
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