Lighting

Pacific Performer
WT360C — oprawa
doskonała, wydajna i
łatwa w obsłudze
Pacific Performer
Klienci chcący ograniczyć zużycie energii, a przy tym dołączyć do grona
przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności kwestie ochrony
środowiska powinny zainteresować się modelem Pacific Performer WT360C. Ta
wodoodporna oprawa wyróżnia się świeżym, nowoczesnym wyglądem. Łączy w
sobie bardzo energooszczędną technologię lamp T5 z nowym systemem
odbłyśników oferującym doskonałe możliwości kontrolowania kąta rozsyłu światła.
Elastyczne zaczepy do montażu na suficie i sprytny system zaślepek zapewniają
łatwy i szybki montaż. Z kolei wymienny moduł oświetleniowy oznacza, iż w
przyszłości będzie można dokonać modernizacji do źródeł LED bez konieczności
wymiany całej oprawy.

Korzyści
• Doskonała wydajność optyczna
• Łatwa instalacja
• Źródło światła można wymienić na nowoczesne lampy LED

Cechy
• Nowy układ odbłyśników zapewnia doskonałą kontrolę nad kątem rozsyłu światła
• Elastyczne zaczepy do montażu na suficie i sprytny system zaślepek zapewniają
łatwy montaż
• Moduł oświetleniowy można wymienić na nowoczesny moduł LED
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Dane wkrótce ulegną zmianie

Pacific Performer

Zastosowanie
• Parkingi, garaże
• Przemysł, warsztaty, magazyny itp.
• Oświetlenie pod wiatami

Specyfikacje
Typ

Źródło światła

WT360C

Opcje

Oświetlenie awaryjne (zintegrowane):

WT361C (wersja odporna na działanie środków chemicznych)

- 1 godz. (EL1), 3 godz. (EL3)

Świetlówka:

Okablowanie przelotowe (TW1 lub TW3)

- 1 lub 2 MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W

Okablowanie odporne na działanie środków chemicznych, nie

- 1 lub 2 MASTER TL5 ECO / G5 / 13, 20, 25, 32, 45, 50, 73 W

zawiera PCW (PVCFR)

- 1 lub 2 MASTER TL5-Xtra / G5 / 49, 54, 80 W

Oddzielne przełączanie (SW)

Zawiera lampę

Tak (barwa światła 830 lub 840)

Złączka

Wewnętrzne złącza męskie/żeńskie

Statecznik

Elektroniczny, typu HF, 220–240 V / 50–60 Hz:

Materiał

Obudowa: poliwęglanowy (WT461C: ze specjalną powłoką

- Performer (HFP)

zapewniającą odporność na środki chemiczne)

- Performer, Xtra (HFP-XT)
- Regulator, 1-10 V (HFR)

Zaczepy sufitowe: stal nierdzewna
Instalacja

- Regulator, DALI (HFD)
Odbłyśnik

Wysokopolerowany (C)

Indywidualnie, na powierzchni
Temperatura pracy: 15ºC < T

Akcesoria

Haki zwieszakowe, dodatkowe dławice

Biały (L)

Akcesoria
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