
Clear Accent
RS060/RS061 asigură
o performanță de
iluminare fiabilă și
superioară cu design
precis, potrivit pentru
aplicații diversificate
în proiecte.
Ledinaire Clear Accent

O familie completă de spoturi încastrate care garantează o performanță de iluminare

superioară. Alegeți sistemul perfect pentru fiecare proiect, de la capetele fixe/

ajustabile la 3 CCTuri. Bucurați-vă de fiabilitatea superioară, care nu necesită

întreținere.

Beneficii
• Conformitatea IC: pemrite instalarea într-o zonă acoperită cu material izolant.

• Instalare ușoară: opțional sunt disponibile cablarea din corp în corp prin doze de

conectare.

• durată de viață îndelungată de până la 35.000 ore.
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Caracteristici
• 2 variante disponibile: Cap fix RS060, Cap ajustabil RS061.

• Gamă completă de produse: 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K opțiuni, finisaj alb,

reflector fațetat.

• Unghi de distribuție luminoasă cu focalizare la 36 grade

• Cablarea din corp în corp prin doze de conectare este disponibilă opțional.

• 35,000 ore de viață.

Cerere
• Retail

• Birouri

• Industria hotelieră

Versions

Detalii produs

Downlight RS060B RS061B

Asseccory 2

ClearAccent-RS060B-DP02.tif
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Application conditions

Interval temperatură ambientală -20 to +40 °C

Nivel maxim de reglare a intensității

luminoase

10% (depends on

dimmer, ELV)

Adecvat pentru comutare aleatorie Nu se aplică

 
Approval and application

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK03

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Da

 
Operating and electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

 
General information

Marcaj CE Da

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță

II

Balast inclus Da

Marcaj de inflamabilitate F

Test de incandescență Temperatură 650

°C, durată 30 s

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unit

Tip de sistem optic 36

 
Initial performance (IEC compliant)

Indice inițial de redare a culorii 80

Flux luminos inițial 500 lm

Toleranță flux luminos +/-10%

Putere de intrare inițială 6 W

 
Mechanical and housing

Culoare WH

 
Over time performance (IEC compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h 0,6 %

Initial performance (IEC compliant)

Order Code Full Product Name Cromatică inițială

Temperatură de

culoare inițială

corelată

Randament luminos

LED inițial

33119800 RS060B G2 LDNR

LED5-36/830 PSR II WH

(IEC3000K, 0.44,

0.403) <5SDCM

3000 K 83 lm/W

33121100 RS060B G2 LDNR

LED5-36/840 PSR II WH

(IEC4000K, 0.38,

0.38) <5SDCM

4000 K 91 lm/W

33125900 RS061B G2 LDNR

LED5-36/830 PSR II WH

(IEC3000K, 0.44,

0.403) <5SDCM

3000 K 83 lm/W

33127300 RS061B G2 LDNR

LED5-36/840 PSR II WH

(IEC4000K, 0.38,

0.38) <5SDCM

4000 K 91 lm/W
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Ledinaire Clear Accent

© 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
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