Lighting

En ensartet og
pålidelig løsning med
god værdi for pengene
Cleanroom LED CR250B
På steder, hvor hygiejnen er altafgørende, eksempelvis på hospitaler og hos
fødevareproduktionsanlæg, er der behov for gennemprøvede IP65- og IP54armaturer, som er sikre at bruge og kan fås til en overkommelig pris. Denne
armaturserie giver god værdi for pengene: Philips LED-motoren giver et pålideligt lys
af høj kvalitet, og de fleksible monteringsmuligheder gør, at denne serie kan bruges
til en lang række formål. Armaturerne opfylder desuden samtlige relevante
standarder (CE, EMC, RoHS).

Fordele
• Økonomisk investering
• Lave vedligeholdelsesomkostninger på grund af armaturets lange levetid
• Opfylder krav til lysniveau for de primære anvendelsesområder

Funktioner
• Ensartet lysoverflade
• Version IP65 (glasafskærmning) og version IP54 (PMMA-afskærmning)
• Lysudbytte 3500 til 5500 lm
• Egnet til forskellige loftstyper
• Klasse II

Anvendelsesområder
• Fødevareproduktionsanlæg og køkkener
• Hospitaler og andre bygninger i sundhedssektoren
• Rene produktionsområder

Specifikationer
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Cleanroom LED CR250B

Type

CR150B (version med IP54 PMMA-afskærmning)

Driftstemperaturområd CR250B: -20 til +40 ºC

CR250B (version med IP65-glasafskærmning)

e

CR150B: 0 til +40 ºC

Synligt og skjult loft med symmetrisk T-profil samt pudset loft

Driver

Indbygning

(gips)

Strøm-/dataforsyning

Klasse II

Modulstørrelse, længde: 600mm

Netspænding

220-240 V/50-60 Hz

Modulstørrelse, længde: 1200mm

Dæmpning

Fås i DALI-version

Lyskilde

LED-modul, der kan udskiftes

Materiale

Armaturhus: pladestål, lakeret

Effekt

3500 lm, 40 W

Farve

Hvid RAL9016

5500 lm, 63 W

Optikafskærmning

Gennemsigtigt glas + polystyren diffuser eller

Loftstype

Loftsgitter

Spredningsvinkel

110 grader

Lysstrøm

3500, 5500 lm

Tilslutning

PMMA-diffuser
Skrueklemrække + forskruning

Korreleret

4.000K

Vedligeholdelse

CR250B: vedligeholdelse mulig

farvetemperatur

CR150B: forseglet i hele dets levetid

Farvegengivelsesindeks ≥ 80
Middeldriftslevetid

Installation

50.000 timer

CR150B: indlagt, pudset loft med ekstra beslag

(L70B50)
Middeldriftslevetid

Overflademonteret med ekstra beslag
30.000 timer

Ikke mulighed for ledningsgennemføring

(L80B50)
Middeldriftslevetid

CR250B: indlagt, skjult og pudset med skruebeslag

Tilbehør
15.000 timer

Overflademonterede beslag (CR250B, CR150B)
Beslag til pudset loft (CR150B)

(L90B50)

Sikkerhedskabel (CR250B, CR150B)

Fejlfrekvens i driver

1% pr.5000 timer

Gennemsnitlig

+25ºC

omgivende temperatur
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