
EFix – soluţia
ecologică pentru
iluminatul birourilor
EFix cu montare suspendată TPS260

Gama de corpuri de iluminat EFix TL5 reprezintă o soluţie de iluminat performantă,

cu preţ accesibil, care permite realizarea unor economii semnificative de energie

atunci când instalaţiile vechi sunt înlocuite cu tehnologii Philips de ultimă oră.

Performanţele optice ale acestei game respectă cele mai recente norme pentru

iluminat în spaţii de birouri EN-12464, asigurând o calitate superioară a iluminatului,

indiferent de aplicaţie.Utilizate împreună cu aparatajul de înaltă frecvenţă, lămpile

Philips MASTER TL5 permit realizarea unor economii de energie semnificative.

Aceste economii pot fi realizate în continuare prin utilizarea unui controller de

lumină diurnă Luxsense, integrat în corpul de iluminat.Designul practic al gamei EFix

combină corpurile pentru montaj aparent cu cele suspendate. Datorită capacului

demontabil, intensitatea fluxului luminos poate fi uşor ajustată, pentru a se obţine

iluminat direct sau direct/indirect. EFix este dotat cu surse de iluminat şi este

pregătit pentru instalare, reducându-se astfel timpul dedicat instalării. Corpurile EFix

încastrate completează gama de corpuri de iluminat Philips pentru aplicaţii generale

în birouri şi magazine.

Beneficii
• Un birou mai verde, cu o selecţie accesibilă ca preţ de corpuri de iluminat TL5,

pentru economii masive de energie după înlocuirea corpurilor vechi de iluminat ce

au aparataj electromagnetic

• Economiile de energie pot fi şi mai mult sporite prin utilizarea unui controler de

lumină naturală Luxsense integrat în corpul de iluminat

• Cel mai uşor de instalat produs din segmentul său, cu reglaj simplu direct/indirect

mulţumită capacului superior uşor de îndepărtat
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Caracteristici
• Simple design

• MASTER TL5 lamps; suitable for use with high-frequency gear

• Mini optics; performance compliant with EN-12464 norms

• Integrated Luxsense daylight controller available

• Easily removable top cover: allows beam adjustment to provide direct or direct/

indirect lighting

Cerere
• Offices

• Shops

Specificaţii

Tip TPS262

Sursa de lumină Fluorescent:

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

Lampă inclusă Da (culoarea lămpii 830 sau 840)

Aparataj Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

- High Frequency Performer (HFP)

- High Frequency Regulator (HFR)

Optică Element optic extrem de lucios, parabolic dublu, închis (C6)

Element optic semi-lucios, dublu parabolic (D6)

Element optic mat, orificii duble parabolice, închis (M6)

Oglindă mată, orificii în cruce, striate (M2)

Conectare Conector Push-in (cu apăsare)

Culoare Alb, RAL9016 (WH)

Argintie, RAL9006 (SI)

Opţiune Dispozitiv de control al iluminatului: Controler Luxsense pentru

lumină naturală (LX)

Material Carcasă: oţel pre-lăcuit

Optic: aluminiu sau oţel pre-lăcuit

Capac: policarbonat

Instalare Individuală sau în linie; montare suspendată cu un set de două

cabluri de suspensie din oţel, triangulare (SMT), ambele cu

cordon de alimentare din metal, lungime de 150 cm şi cleme de

prindere pentru tavan

Accesorii Piesă de cuplare, ZCS260 CP

Remarci Livrat cu lampă, set de suspendare şi conector push-in

Versions

EFix TPS262 suspended luminaire

with OLC semi high gloss

aluminium optic with 3D lamellae

(D6)

EFix cu montare suspendată TPS260

2Product family leaflet, 2021, Noiembrie 8 Informatie ce poate fi modificată



Cote

Product B C

TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH 500 mm 1241 mm

Detalii produs

IPDP_TPS260i_0001-Detail photo

IPDP_TPS260i_0012-Detail photo

Distribuţia Direct/indirectă a

fluxului poate fi obţinută uşor prin

simpla îndepărtare a capacului

reflector

EFix cu montare suspendată TPS260
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Detalii produs

IPDP_TPS260i_0017-Detail photo IPDP_TPS260i_0019-Detail photo

IPDP_TPS260i_0007-Detail photo

EFix cu montare suspendată TPS260
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