
LED pur și simplu
excelent
Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

Spațiile publice și zonele de circulație, cum ar fi intrările, holurile, coridoarele și

scările, au nevoie de sisteme de iluminat fiabile. Soluții sigure în care puteți avea

încredere pentru a ilumina spații în siguranță și eficient și, în același timp, pentru a

economisi energie valoroasă. Cu Philips Ledinaire, beneficiați de toate aceste lucruri

și multe altele. Această gamă populară conține o selecție de tipuri esențiale de

aparate de iluminat cu LED pe care le puteți alege direct de pe rafturi. La fel ca

modelul modern cu montaj pe perete, este potrivit pentru o gamă largă de aplicații

generale de iluminat. Și la fel ca restul gamei Ledinaire este conceput cu standardele

de calitate superioară Philips la un preț foarte competitiv. O alegere accesibilă,

fiabilă și economică de la liderul iluminatului cu LED.

Beneficii
• Calitatea şi fiabilitatea Philips

• Economisește energie

• Gamă largă de aplicații

Caracteristici
• Design modern, discret

• Protecție ridicată cu IP65 și IK08

• Detecție opțională de mișcare și senzor de lumină, inclusiv comutator DIP pentru

reglarea intensității luminoase la 10% și 25% (MDU)

Cerere
• Coridoare

• Casa scării

• Zone de intrări publice

Warnings and safety
• Modelul Ledinaire cu montaj pe perete poate fi utilizat la exterior, însă doar atunci când toate cablurile acestuia sunt trase în

interiorul unei clădiri, cu o distanță maximă de 10 metri.
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General information

Balast inclus Da

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unitate

 
Light technical

Unghi de distribuție sursă de lumină 120 °

Tip de sistem optic Simetric

Pâlpâire 1

Efect stroboscopic 1,6

 
Operating and electrical

Tensiune de intrare De la 220 până la

240 V

 
Temperature

Interval temperatură ambientală De la -20 până la

+40 °C

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE Da

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranţă

II

Marcaj ENEC -

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare

pe suprafeţe

inflamabile în

mod normal

Test de incandescență Temperatură 850

°C, durată 30 s

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP65

 
Initial performance (IEC compliant)

Toleranță flux luminos +/-10%

 
Application conditions

Nivel maxim de reglare a intensităţii

luminoase

Nu se aplică

Initial performance (IEC compliant)

Order Code Full Product Name Cromatică inițială

52266499 WL070V LED11S/830 PSU II WH (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

52267199 WL070V LED11S/840 PSU II WH (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

52268899 WL070V LED17S/830 PSU II WH (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

52269599 WL070V LED17S/840 PSU II WH (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

52270199 WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

52271899 WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

Application conditions

Order Code Full Product Name Adecvat pentru comutare aleatorie

52266499 WL070V LED11S/830 PSU II WH Nu se aplică

52267199 WL070V LED11S/840 PSU II WH Nu se aplică

52268899 WL070V LED17S/830 PSU II WH Nu se aplică

52269599 WL070V LED17S/840 PSU II WH Nu se aplică

52270199 WL070V LED17S/830 PSU MDU II

WH

Da (are legătură cu detectarea

prezenţei/mişcării şi utilizarea luminii

naturale)

Order Code Full Product Name Adecvat pentru comutare aleatorie

52271899 WL070V LED17S/840 PSU MDU II

WH

Da (are legătură cu detectarea

prezenţei/mişcării şi utilizarea luminii

naturale)

Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

3Product family leaflet, 2023, Aprilie 13 Informatie ce poate fi modificată



Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.

www.lighting.philips.com

2023, Aprilie 13 - Informatie ce poate fi modificată


