
CoreLine Tubular
Waterdicht:
Eenvoudige
installatie.
Uitstekende
verlichting.
CoreLine tubular waterproof

CoreLine Tubular Waterproof lost de CoreLine-belofte van innovatieve,

gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen in. CoreLine Tubular Waterproof is

een betrouwbare, efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur en is

verkrijgbaar in twee uitvoeringen om aan verschillende toepassingsbehoeften te

voldoen. De ammoniakbestendige en verzegelde armatuur (PMMA-buis) is geschikt

voor toepassingen op het gebied van dierverlichting, veehouderij en

levensmiddelen, terwijl de PC-uitvoering een modern en industrieel ontwerp biedt

dat geschikt is voor een groot aantal algemene verlichtingstoepassingen. Beide

uitvoeringen worden geleverd met aanzienlijke stof-, water- en schokbescherming,

waardoor ze relevant zijn voor specifieke toepassingen. CoreLine Tubular

Waterproof WT210C armaturen beloven energiebesparing en minder onderhoud.

Tegelijkertijd kunnen ze in een mum van tijd en zonder gereedschap worden

geïnstalleerd, dankzij de vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading en een externe

connector, waardoor de armatuur niet hoeft te worden geopend. Deze waterdichte

verlichtingsoplossingen zijn flexibel te monteren aan plafonds of te hangen, zowel

binnen als buiten.
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Voordelen
• Snelle installatie zonder gereedschap, op plafonds of hangende montage (binnen

en buiten)

• Flexibele montage - draaibare, vrij te positioneren montagebeugels

• Ideaal voor toepassingen in de veeteelt (veehouderijen) en de

levensmiddelensector - verzegelde, ammoniakbestendige versie (PMMA)

• Modern, industrieel ontwerp van PC-versie geschikt voor hallen,

doorgangsruimten en algemene verlichting

• Voldoet aan HACCP en IFS normen

• Gemakkelijk schoonmaken door productvorm

Kenmerken
• WT210C verkrijgbaar in 2 versies: ammoniakbestendig (PMMA) en polycarbonaat

(PC)

• Hoge bescherming tegen water, stof en schokken: IP67/IP69K/IK06 (PMMA),

IP68/IK10 (PC)

• Roestvrij stalen montagebeugels en optionele pendelmontagesets voor installatie

binnen en buiten

• Externe insteekconnector voor snelle installatie en gemakkelijk doorlussen

• UV-resistent

Toepassing
• Voedingsmiddelenindustrie (PMMA-uitvoering)

• Veehouderijen (PMMA-uitvoering)

• Hallen en doorgangsruimten (PC-uitvoering)

• (Half) open parkeerplaatsen, garages

• Werkplaatsen

• Algemene verlichting

Versions

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1200

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PMMA, L1500

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1500

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PMMA, L1200
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Productgegevens

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire

CoreLine tubular waterproof, easy

connection

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire

CoreLine tubular waterproof
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Productgegevens

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubular waterproof, easy

connection

CoreLine tubular waterproof

4Product family leaflet, 2023, mei 10 Wijziging van gegevens voorbehouden



Algemene informatie

CE-markering Ja

Beschermingsklasse IEC Veiligheidsklasse I

Driver/VSA inbegrepen Ja

ENEC-markering ENEC-markering

Brandbaarheidsmarkering Voor montage op

normaal

brandbare

oppervlakken

Lichtbron vervangbaar Nee

Aantal VSA's 1 unit

Optiektype Zeer brede

bundel

 
Eisen aan armatuurontwerp

Flickering 1

Stroboscoopeffecten 1,6

 
Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning 220 tot 240 V

 
Temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik -20 tot +40 °C

 
Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit (0.38,0.38)SDCM3

Initiële gecorreleerde

kleurtemperatuur

4000 K

Tolerantie lichtstroom +/-10%

 
Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau Niet van

toepassing

Geschikt voor willekeurige schakeling Niet van

toepassing

Algemene informatie

Order Code Full Product Name Gloeidraadtest

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 Temperatuur 850 °C, duur 30 s

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 Temperatuur 650 °C, duur 30 s

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 Temperatuur 650 °C, duur 30 s

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 Temperatuur 850 °C, duur 30 s

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Goedkeuring en toepassing

Order Code Full Product Name IK-classificatie Beschermingsklasse

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC

L1200

IK10 IP68

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1

PMMA L1500

IK06 IP69K

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1

PMMA L1500

IK06 IP69K

Order Code Full Product Name IK-classificatie Beschermingsklasse

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC

L1500

IK10 IP68

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1

PMMA L1200

IK06 IP69K
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