
Philips Ledinaire
τοποθέτησης σε
επιφάνεια: απλά
κορυφαίο LED
LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Τα Philips Ledinaire τοποθέτησης σε επιφάνεια (SM060C) είναι μια σειρά άμεσα
διαθέσιμων δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα
Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και με προσιτή
τιμή, τα φωτιστικά Ledinaire τοποθέτησης σε επιφάνεια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν
διάχυτο και άνετο φωτισμό σε ένα ευρύ φάσμα γενικών εφαρμογών φωτισμού – ακριβώς
αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη
• Ποιότητα και αξιοπιστία Philips

• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Διάχυτο και άνετο φως

Χαρακτηριστικά
• Εκδόσεις χωνευτής τοποθέτησης και τοποθέτησης σε επιφάνεια
• Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
• Εύκολη σύνδεση για γρηγορότερη εγκατάσταση
• Ενεργειακά αποδοτικό έως 100 lm/W

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών σε L70

• Διατίθεται έκδοση συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων (OC) και έκδοση μη
συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων (NOC)
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Εφαρμογή
• Γραφεία (όχι εργασία σε οθόνη)

• Αίθουσες διδασκαλίας (όχι εργασία σε οθόνη)

• Διάδρομοι και χώροι κυκλοφορίας

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

Philips Ledinaire surface mounted
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Philips Ledinaire surface mounted
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Γενικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 220-240 V

 
Θερμοκρασία
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος +10 έως +40 °C

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Όχι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Κατηγορία προστασίας IEC Κατηγορία

ασφαλείας Ι

Σήμανση ENEC -

Σήμανση ευφλεκτότητας Για τοποθέτηση σε

εύφλεκτες

επιφάνειες

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση Θερμοκρασία 650

°C, διάρκεια 30 s

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK03

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα SDCM<5

 
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις

5.000 ώρες

0,005 %

 
Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης Δεν εφαρμόζεται

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Ναι

Τεχνικός φωτισμός
Order Code Full Product Name Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής Τύπος οπτικού συστήματος

35039400 SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC 80 μοίρα(ες) Γωνία δέσμης 90°

35041700 SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC 110 μοίρα(ες) Γωνία δέσμης 110°

06962200 SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC 110 μοίρα(ες) Γωνία δέσμης 110°

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
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Order Code Full Product Name Ανοχή φωτεινής ροής

35039400 SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC +/-50%

35041700 SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC +/-10%

Order Code Full Product Name Ανοχή φωτεινής ροής

06962200 SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC +/-10%

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted
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www.lighting.philips.com
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