Lighting

EFix TL5-serie – voor
een 'groener' kantoor
EFix TCS260
De EFix TL5-serie bestaat uit fraaie, betaalbare armaturen voor innovatieve
verlichting. Daarmee kan veel energie worden bespaard wanneer oude
conventionele installaties vervangen worden door nieuwe hoogfrequentie
armaturen. De optieken van de EFix-serie voldoen aan de nieuwste EN-12464normen, zodat de verlichting bij elke toepassing voldoet.In combinatie met HFvoorschakelapparatuur maakt de Philips MASTER TL5 lamp grote
energiebesparingen mogelijk. Nog grotere besparingen zijn mogelijk door gebruik te
maken van geïntegreerde Luxsense-daglichtregeling.Het fraaie design van de EFix
combineert zowel opbouw- (TCS260) als pendelarmaturen (TPS260) in één ontwerp
(pendelset los te bestellen). Dankzij de gemakkelijk te verwijderen bovenkap, kan de
bundel worden veranderd van directe naar directe/indirecte verlichting of
omgekeerd. De EFix armaturen worden kant en klaar, inclusief lampen geleverd
waardoor de installatietijd gering is. De EFix TBS260 inbouwarmaturen completeren
de Philips armaturenserie voor algemene verlichting van kantoren, winkels en
scholen.

Voordelen
• Energiezuinig dankzij TL5
• Efficiente optieken
• Fraai design, leverbaar in wit en zilvergrijs

Kenmerken
• Eenvoudige vormgeving
• MASTER TL5-lampen; geschikt voor gebruik met hoogfrequent VSA
• Mini-optiek; prestaties voldoen aan standaard EN-12464
• Geïntegreerde Luxsense daglichtafhankelijke regelaar verkrijgbaar
• Gemakkelijk te verwijderen bovenkap: maakt instelling van de bundel mogelijk
voor het leveren van directe of direct/indirecte verlichting
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EFix TCS260

Toepassing
• Kantoren
• Winkels

Specificaties
Type

TCS260

Aansluiting

PI, Push-In connector

Lichtbron

Fluorescentielamp:

Kleur

Wit, RAL9016 (WH)

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

Zilver, RAL9006 (SI)

Inclusief lamp

Ja (lichtkleur 830 of 840)

Optie

VSA

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

Materiaal en afwerking Behuizing: verzinkt gelakt plaatstaal

- HFPi (multiwattage)

Optiek: voorgelakt staal of aluminium

- HFP

Eindkap: polycarbonaat

- HFR
Optiek

Lichtregelsysteem: Luxsense daglichtregelaar (LX)

Installatie

D6, Semihoogglanzende optiek, dubbel parabolisch

Afzonderlijk of in lijn; de armatuur wordt vastgeklikt in vooraf
met schroeven bevestigde plafondbeugels

M6, Matte optiek, dubbel parabolische 3D-dwarslamellen,

Accessoires

gesloten

Ophangset geleverd met elektrische kabel, ZCS260 SME WH of
SI (t.b.v. pendelmontage)

M2, Matte zijspiegels, geprofileerde dwarslamellen

Koppelstuk voor lijnmontage, ZCS260 CPS

A, Asymmetrische spiegel (A)

Opmerkingen

Geleverd met lampen, insteekconnector en plafondbeugels

Versions
TCS260 - 35 W - HF DALI touchswitch dimming

Maatschets
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Product

A

B

C

TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH

1300 mm

650 mm

1541 mm
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EFix TCS260

Productgegevens
Efix lijnmontage

TPS262/TCS260 1x TL5

Installatiegemak met behulp van
plafondbeugel en Push-in
connector

Eenvoudig om te bouwen van
direct naar direct/indirect, door de
bovenplaat te verwijderen.

IPDP_TCS260i_0017-Detail photo
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EFix TCS260

Productgegevens
IPDP_TCS260i_0023-Detail photo

IPDP_TCS260i_0025-Detail photo
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