
TBS165
TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP

Purchase Supply Group - 4 pcs - TL5 - 14 W - 840 neutrální bílá

- Elektronický, vysokofrekvenční - Vysoce leštěná mřížka

facetovaný - Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Svítidlo TBS165 je navrženo tak, aby plnilo potřeby úsporného základního osvětlení.

Umožňuje šetřit energii tím, že zastaralé elektromagnetické instalace nahradí

technologií Philips TL5.Řada TBS165 využívá inovativní speciální optiku TL5,

možnost výběru předřadníků, čidla (detekce přítomnosti, regulace podle denního

světla) a nouzové osvětlení. Lze ji využít pro široké spektrum možností celkového

osvětlení včetně kanceláří, chodeb, škol a obchodů (supermarkety, obchody pro

kutily). Díky kombinaci vysokofrekvenčních předřadníků, čidel a světelných zdrojů

MASTER TL5 lze dosahovat značné úspory energie. Zápustné svítidlo s nízkou

výškou je vhodné pro stropy s viditelnými nosníky. K pohodlné montáži přispívá i

skutečnost, že svítidlo není třeba otevírat, protože jsou v něm světelné zdroje již

nainstalovány a připojení lze provést zvenčí.

Údaje o produktu

General Information

Kód duplikace G [ Purchase Supply Group]

Počet světelných zdrojů 4 [ 4 pcs]

Kód řady zdroje TL5 [ TL5]

Příkon zdroje 14 W

Barva světelného zdroje 840 neutrální bílá

Kombipack K

Předřadník HF [ Elektronický, vysokofrekvenční]

Typ optiky C3 [ Vysoce leštěná mřížka facetovaný]

Připojení Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída I

Test žhavým drátem Teplota 850 °C, doba 5 s

Značka hořlavosti F [ For mounting on normally flammable

surfaces]

Bezpečnostní zařízení No [ -]

Verze pro zemi NO [ Norway]

Značka CE CE mark

 

Operating and Electrical

Vstupní napětí 220 to 240 V
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Approval and Application

IP kód IP20 [ Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým

nárazům

IK02 [ 0.2 J standard]

 

Application Conditions

Vhodné pro náhodné spínání Není k dispozici

 

Product Data

Úplný kód výrobku 871869606623200

Objednací název produktu TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP

EAN/UPC – výrobek 8718696066232

Objednací kód 06623200

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabičce 1

Materiál č. (12NC) 910503910008

Celková hmotnost (kus) 2,619 kg

Rozměrové výkresy

TBS165 G

TBS165

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených

informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto

informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové

nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované

ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com

2019, Září 16 - Změna údajů vyhrazena


