
Philips CoreLine
Tubular Waterproof:
Instalare simplă.
Iluminare excelentă.
CoreLine Tubular Waterproof

CoreLine Tubular Waterproof respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de

iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Un aparat de iluminat fiabil,

extrem de eficient, cu o durată de viață foarte lungă, CoreLine Tubular Waterproof

este disponibil în două variante, pentru a satisface nevoile unor aplicații diferite.

Aparatul de iluminat rezistent la amoniac și etanș (tub PMMA) este potrivit pentru

aplicații de iluminat pentru animale și alimente, în timp ce versiunea PC oferă un

design modern și industrial potrivit pentru o gamă largă de aplicații de iluminat

general. Ambele versiuni sunt dotate cu o protecție semnificativă împotriva prafului,

apei și impactului, ceea ce le face relevante pentru aplicații specifice. Aparatele de

iluminat CoreLine Tubular Waterproof WT210C oferă economii de energie și mai

puțină întreținere. În același timp, ele pot fi instalate în cel mai scurt timp și fără

unelte, datorită cablajului continuu preinstalat și unui conector extern, ceea ce

înseamnă că acest aparat de iluminat nu este nevoie să fie deschis. Aceste soluții de

iluminat etanșe la apă beneficiază de flexibilitate în privința montajului pe tavan sau

suspendat, atât la interior, cât și la exterior.

Beneficii
• Reduce costurile asociate facturilor de energie electrică și întreținerii

• Montaj pe tavan sau suspendat rapid și ușor (la interior și la exterior)

• Montare flexibilă – suporturi de montaj rotative, cu poziționare liberă

• Ideal pentru aplicații pentru animale (ferme de animale) și alimente – variantă

etanșă, rezistentă la amoniac (PMMA)

• Design modern, industrial, versiunea PC potrivită pentru hale, zone de circulație și

iluminat general
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Caracteristici
• WT210C este disponibil în 2 variante: PMMA etanșă, rezistentă la amoniac și cu

difuzor din policarbonat (PC)

• Protecție ridicată împotriva apei, prafului și impactului: IP67/IK06 (PMMA),

IP68/IK10 (PC)

• Durată de viață îndelungată și eficiență ridicată: 50.000 ore cu flux la min. 80 %, în

comparație cu nivelul inițial; până la 130 lm/W

• Suporturi de montaj din oțel inoxidabil (316) și seturi opționale pentru montaj

suspendat pentru instalarea la interior și la exterior

• Prin cablaj instalat cu conector push-in extern, pentru instalare rapidă

Cerere
• Industria alimentară (versiunea PMMA)

• Ferme de animale (versiunea PMMA)

• Hale și zone de circulație (versiunea PC)

• Parcări auto (semi)deschise, garaje

• Ateliere

• Iluminat general

Versions

Detalii produs

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine Tubular Waterproof
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Detalii produs

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubular waterproof, easy

connection

CoreLine tubular waterproof, easy

connection

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof,

installation

Accesorii

 

Ordercode 95610099

 

Ordercode 95611799

CoreLine Tubular Waterproof
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Application conditions

Interval temperatură ambientală -20 to +40 °C

Nivel maxim de reglare a intensității

luminoase

Not applicable

Adecvat pentru comutare aleatorie Nu se aplică

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Nu

 
Operating and electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

 
General information

Marcaj CE Da

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță

I

Balast inclus Da

Marcaj ENEC ENEC mark

Marcaj de inflamabilitate F

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unit

Tip de sistem optic VWB

 
Initial performance (IEC compliant)

Cromatică inițială (0.38,0.38)SDCM3

Temperatură de culoare inițială

corelată

4000 K

Indice inițial de redare a culorii >80

Toleranță flux luminos +/-10%

 
Light technical

Pâlpâire 1

Efect stroboscopic 1,6

 
Mechanical and housing

Culoare Opal

Approval and application

Order Code Full Product Name

Cod de protecție

împotriva impactului

mecanic

Cod protecție

împotriva infiltrărilor

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 IK06 IP69K

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IK06 IP69K

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IK06 IP69K

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 IK10 IP68

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 IK10 IP68

General information

Order Code Full Product Name Test de incandescență

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA

L1200

Temperatură 650 °C, durată 30 s

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA

L1500

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Order Code Full Product Name Test de incandescență

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA

L1500

Temperatură 650 °C, durată 30 s

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 Temperatură 850 °C, durată 30 s

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 Temperatură 850 °C, durată 30 s

Initial performance (IEC compliant)

Order Code Full Product Name

Randament

luminos LED inițial

Flux luminos

inițial

Putere de

intrare

inițială

94735199 WT210C LED50S/840

PSU TW1 PMMA L1200

128 lm/W 5000 lm 39 W

Order Code Full Product Name

Randament

luminos LED inițial

Flux luminos

inițial

Putere de

intrare

inițială

94736899 WT210C LED70S/840

PSU TW1 PMMA L1500

130 lm/W 7000 lm 54 W

CoreLine Tubular Waterproof
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Order Code Full Product Name

Randament

luminos LED inițial

Flux luminos

inițial

Putere de

intrare

inițială

95385799 WT210C LED39S/840

PSU TW1 PMMA L1500

139 lm/W 3900 lm 28 W

94737599 WT210C LED50S/840

PSU TW1 PC L1200

128 lm/W 5000 lm 39 W

Order Code Full Product Name

Randament

luminos LED inițial

Flux luminos

inițial

Putere de

intrare

inițială

94738299 WT210C LED70S/840

PSU TW1 PC L1500

130 lm/W 7000 lm 54 W

CoreLine Tubular Waterproof
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