Lighting

EFix – för grönare
kontor
EFix TPS260 för nerpendlat montage
Med armaturerna EFix för TL5 lysrör får du en mycket prisvärd och innovativ
belysning, som ger mycket stora energibesparingar – när de gamla EM-donen
ersätts med Philips allra senaste belysningsteknik. Armaturfamiljens optiska
prestanda, som uppfyller de senaste normerna EN-12464, ger bättre ljuskvalitet i alla
anläggningar.Tillsammans med HF-don sparar Philips lysrör MASTER TL5 mycket
energi. Du kan spara ännu mer energi om du har Luxsense med dagsljuskontroll i
armaturerna.EFix är praktiskt utformad. Samma utförande kan monteras i tak eller
nerpendlad. Eftersom armaturtaket är enkelt att ta bort, kan belysningen justeras, så
att den blir direkt eller indirekt. EFix levereras med lysrör, färdig att installera. Det
förkortar installationstiden. EFix för infällt montage kompletterar Philips
armatursortiment för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Fördelar
• Ett miljövänligare kontor med de prisvärda TL5-armaturerna som sparar in rejält
på energiförbrukningen jämfört med armaturer med elektromagnetism
• Den minskade energiförbrukningen kan minskas ännu mer med hjälp av en
inbyggd Luxsense dagsljuskontroll i armaturen
• I sitt segment är det den enklaste produkten att installera, och det är enkelt att
justera direkt/indirekt belysning eftersom det är så lätt att lossa kupan

Funktioner
• Enkel design
• MASTER TL5-lampor; lämpliga att använda tillsammans med HF-don
• Minioptik med prestanda som överensstämmer med normen EN-12464
• Integrerad Luxsense dagsljuskontroll finns
• Överdel som är lätt att ta bort: möjligt att reglera ljuskäglan till direkt eller direkt/
indirekt belysning
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EFix TPS260 för nerpendlat montage

Användning
• Kontor
• Butiker

specifikationer
Armatur

TPS262

Ljuskälla

Lysrör:

Tillval

- Luxsense dagsljuskontroll (LX)

- 1 × eller 2 × MASTER TL5/G5/28, 35, 49, 54, 80 W

- Actilume styrsystem med flera funktioner (ACL)

Levereras med ljuskälla Ja (ljusfärg 830 eller 840)
Driftdon

- Dragströmsbrytare(PSW)

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

Material

- HF Performer (HFP)

Armaturhus: förlackerat stål
Optik: förlackerat stål eller aluminium

- HF Regulator, (HFR)

Armaturgavlar: polykarbonat

- DALI (HFD)
Optik

Styrsystem:

Installation

Halvblank optik, dubbelparabolisk (D6)

Enskilt eller i serie, monteras med två triangulära
ståltrådspendelrör (SMT) med metalliknande strömkabel, 150

Matt optik, dubbelparaboliska avbländare, sluten (M6)

cm, samt takgavlar

Matt spegeloptik, profilerade tvärlameller M2)

Tillbehör

Kopplingsdel, ZCS260 CP

Prismatisk/opaliserad, kupad polykarbonatkupa i matt

Notera

Levereras med lampor, utrustning för pendelmontage och

aluminiumoptik av högsta kvalitet (OD)
Anslutning

Tryckanslutning

Färg

Vit, RAL 9016 (WH)

tryckanslutning

Silver, RAL 9006 (SI)

Versions
EFix TPS262 suspended luminaire
with OLC semi high gloss
aluminium optic with 3D lamellae
(D6)

Måttskiss
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TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH

500 mm

1241 mm
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Produktinformation
IPDP_TPS260i_0001-Detail photo

IPDP_TPS260i_0012-Detail photo

IPDP_TPS260i_0017-Detail photo
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Produktinformation
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