Lighting

Řešení do vlhkého
prostředí
TCW060
TCW060 navržené pro použití v náročných podmínkách je úsporné, kompaktní
svítidlo s vyšším krytím. Specializované verze jsou dostupné pro zářivky TL-D a
TL5.Toto je konkurenceschopné, energeticky úsporné řešení osvětlení vlhkých
prostor s krytím IP65 a výhradně elektronickými předřadníky se stejnými investičními
náklady jako s elektromagnetickými. Flexibilní stropní spona usnadňuje instalaci a
údržbu.

Výhody
• Úsporné a kompaktní svítidlo do vlhka zkonstruované pro použití v náročných
prostředích
• Svítidlo, osazené výhradně elektronickými předřadníky, je konkurenceschopným
energeticky úsporným řešením osvětlení vlhkých prostor se stejnými náklady jako
v případě standardních elektromagnetických řešení
• K dispozici jsou určené verze pro světelné zdroje TL5 a TL-D

Vlastnosti
• K dispozici jsou speciální verze pro světelné zdroje TL5 a TL-D
• IP65
• Elektronický předřadník
• Flexibilní stropní třmeny

Aplikace
• Vlhká prostředí
• Lehký průmysl
• Parkovací garáže

Specifikace
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TCW060

Typ

Světelný zdroj

Včetně světelného

TCW059

Materiál

Těleso:

TCW060

TCW060: polykarbonát, (šedý)

Zářivka:

TCW059: ABS, šedý

- 1 nebo 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W

Kryt: polykarbonát, odolný vůči UV záření

- 1 nebo 2 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 W

Stropní spony: nerezová ocel

Ne

Spony krytu: polykarbonát, (šedý) nebo nerezová ocel

zdroje

Instalace

Předřadník

Elektronický, 220-240 V / 50 - 60 Hz

Prizmatický

Šroubová svorkovnice

polykarbonát

Montáž přisazením
Provozní teplota: -5ºC < T

Údržba

Závěsný kryt pro snadnou výměnu světelného zdroje

Hlavní použití

Vlhká prostředí, lehký průmysl, parkovací domy

Příslušenství

Ordercode 88776799

Ordercode 88778199

Ordercode 89815299
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