
Το στεγανό φωτιστικό
GreenPerform
Waterproof G2, είναι
ένα αναβαθμισμένο
λειτουργικό προϊόν
ανθεκτικό στο νερό και τη
σκόνη, που παρέχει
εξαιρετική ποιότητα
φωτισμού με σημαντικά
χαμηλό κόστος
λειτουργίας και
συντήρησης.
Greenperform Waterproof G2 - WT188C

Το στεγανό φωτιστικό Greenperform G2 και τα εξαρτήματά του έχουν σχεδιαστεί για
εφαρμογές εσωτερικού και ημιυπαίθριου χώρου (πολυανθρακικό περίβλημα και διαχύτης με
προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, εξάρτημα τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα).

Σχεδιάζουμε με γνώμονα το φιλικό οπτικό σύστημα, την εξοικονόμηση ενέργειας, την
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αξιόπιστη ποιότητα και την απλή καλωδίωση. Επιπλέον, το ασύρματο σύστημα ανίχνευσης
κίνησης GreenParking προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μια νέα εμπειρία
φωτισμού για εσάς.

Οφέλη
• Λεπτή και κομψή εμφάνιση και αίσθηση
• Χαμηλής αντανάκλασης, δεν καταπονεί τα μάτια
• Αξιόπιστη ποιότητα, χαμηλό ποσοστό αστοχιών, μεγάλη διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση
ενέργειας και μηδενικό κόστος συντήρησης

• Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και εφαρμογή σε διαφορετικούς βιομηχανικούς
κλάδους

• Απλή καλωδίωση που καλύπτει τις απαιτήσεις καλωδίωσης του πελάτη και μειώνει τις
δαπάνες εργασίας

Χαρακτηριστικά
• IP65 IK08, πολυανθρακικό περίβλημα με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία,

περίβλημα διπλής εξώθησης, ιριδίζων διαχύτης
• 50.000 ώρες για τον τύπο L70B50, μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -30

⁰C έως +45 ⁰C
• Δυνατότητα ανάρτησης και τοποθέτησης σε επιφάνεια οροφής και τοίχου
• Ανοξείδωτα κλιπ και άγκιστρα στερέωσης σε συσκευασία που τα περιλαμβάνει όλα μαζί
με το φωτιστικό

• Τρεις επιλογές καλωδίωσης όπως στα συμβατικά προϊόντα

Εφαρμογή
• Γενικές βιομηχανικές εφαρμογές
• Εργαστήριο και γραμμή παραγωγής τροφίμων και ποτών
• Υπόστεγα
• Χώροι στάθμευσης
• Πλυντήρια αυτοκινήτων

Λεπτομέρειες για το προϊόν

WT188C Terminal Block Pushin
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