Lighting

De perfecte oplossing
voor verLEDding van
SOX-systemen.
TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)
De Philips TrueForce LED Public (weg/ruimte – SOX) vormt een eenvoudige LEDoplossing ter vervanging van SOX-systemen die snel kan worden terugverdiend.
Deze lampen vormen een vervanging van HID-systemen en bieden de LEDvoordelen van energiebesparing en lange levensduur. Ze vragen ook nog eens een
lage initiële investering waardoor u meteen begint te besparen. Met het juiste
lampformaat en de juiste lampenkap en lichtdistributie kunt u de Philips TrueForce
LED-lampen gemakkelijk in bestaande SOX-systemen inbouwen. Hierdoor verbetert
u de lichtkwaliteit met een gevoel van comfort en veiligheid zonder dat de
armaturen hoeven te worden vervangen of het lichteffect hieraan moet worden
opgeofferd. Een optionele dimfunctie, voor gebruik bij een lagere verkeersdrukte,
biedt extra mogelijkheden tot energiebesparing.

Voordelen
• Kostenbesparingen verzekeren een korte terugverdientijd.
• Lage initiële kosten.
• Verbeterde lichtkwaliteit voor veiligheid en comfort.

Kenmerken
• Hoog energierendement en een lange levensduur van 50.000 uur.
• Hetzelfde lampformaat en dezelfde kap als SOX voor directe ombouw.
• Directe LED-vervangingsoplossing zonder de armatuur te wijzigen.
• Aangenaam wit licht met CRI 70.
• Verkrijgbaar met dimmogelijkheid
• Voor een goede werking vereist de Philips TrueForce LED SOX lamp de Philips
Xitanium LED driver model 9290009304 / 9290009308. Bestelgegevens
driver:EOC 47592800, FP 929000930806, Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt
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TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

Toepassing
• Openbare wegen, straten, paden
• Openbare ruimte: parkeerterreinen, transportknooppunten

Waarschuwingen en veiligheid
• Voor een goede werking vereist dit product een LED-driver. Het aanbevolen model is de Philips Xitanium LED-driver
9290009307 of 9290009308. Zie de installatiehandleiding of vraag advies aan een Philips Lighting vertegenwoordiger.

Versions
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