
EFix – for et mer
miljøvennlig kontor
EFix utenpåliggende TCS260

EFix TL5 er et rimelig, tilpasset utvalg av innovative armaturer som åpner for enorme

energibesparelser når gamle elektromagnetiske installasjoner blir erstattet med den

seneste teknologien fra Philips. Seriens optiske ytelse er i samsvar med EN-12464-

normene, noe som sikrer forbedret lyskvalitet på alle bruksområder.I kombinasjon

med HF-forkoblinger, gir Philips MASTER TL5 betydelige energibesparelser. Det er

mulig å spare enda mer ved å bruke en Luxsense dagslysstyringsenhet integrert i

armaturen.EFix har et praktisk design med både overflatemonterte og pendlede

armaturer. Ved hjelp av et deksel som er lett å ta av, kan strålen tilpasses for å gi

direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lyskilder og er klar til

installasjon, noe som reduserer installeringstiden til et minimum. Innfelt EFix

kompletterer Philips utvalg av armaturer for allmennbelysning på kontorer og

butikker.

Fordeler
• Det produktet som er lettest å montere innen sitt segment

• Spesielt TL5-lyskildedesign som er tiltalende på grunn av enkelheten

• Armatur som passer til kontorer, ved hjelp av minioptikk

Funksjoner
• Enkelt design

• MASTER TL5-lamper – velegnet til bruk med høyfrekvente forkoblinger

• Minioptikk – oppfyller EN-12464-normer

• Integrert Luxsense dagslysstyring tilgjengelig

• Toppdeksel som er lett å fjerne: tillater justering av lyskjeglen for direkte/indirekte

belysning

Søknad
• Kontorer

• Butikker
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spesifikasjoner

Type TCS260

Lyskilde Lysrør:

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

Lyskilde inkludert Ja (lyskildefarge 830 eller 840)

Forkobling Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

- High Frequency Performer Intelligent (HFPi)

- High Frequency Performer (HFP)

- High Frequency Regulator, (HFR)

Optikk Optikk med høy glans, dobbeltparabolsk, lukket (C6)

Optikk med semihøy glans, dobbeltparabolsk (D6)

Matt optikk, dobbeltparabolske rasterfiltre, lukket (M6)

Matt speil, ribbede kryssrasterfiltre (M2)

Asymmetrisk speil (A)

Prismatisk/opalt kurvet polykarbonatdeksel i matt,

aluminiumsoptikk med høy kvalitet (OD)

Tilkobling Skyvekontakt, fra utsiden

Farge Hvit, RAL 9016 (WH)

Sølv, RAL 9006 (SI)

Valgmuligheter Lysstyring:

- Luxsense dagslysstyring (LX)

- Actilume multistyring (ACL)

Materialer Innfatning: forhåndslakkert stål

Optikk: forhåndslakkert stål eller aluminium

Endekapsel: Polykarbonat

Montering Individuelt eller på rekke ved å klikke armaturet på plass i

opphengte takbraketter

Tilbehør Opphengssett leveres sammen med elektrisk kabel, ZCS260

SME WH eller SI

Merknader Leveres med lyskilder, skyvekontakt og takbraketter

Tilbehør
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