
CoreLine tubular
waterproof: Enkel
installation. Utmärkt
belysning.
CoreLine tubular waterproof

CoreLine Tubular Waterproof uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända

och högkvalitativa armaturer. CoreLine Tubular Waterproof är en pålitlig och effektiv

armatur med mycket lång livslängd och finns i två versioner för att uppfylla olika

användningsbehov. Den ammoniakbeständiga och förseglade armaturen (PMMA-

rör) är lämplig för djurbelysning, boskaps- och livsmedelstillämpningar, medan PC-

versionen erbjuder en modern och industriell design som lämpar sig för flera

allmänna belysningstillämpningar. Båda versionerna har ett betydande damm-,

vatten- och slagskydd, vilket gör dem relevanta för specifika tillämpningar. CoreLine

Tubular Waterproof WT210C-armaturer lovar energibesparingar och mindre

underhåll. Samtidigt kan de installeras på nästan ingen tid och utan verktyg, tack

vare förinstallerad genomgående kabeldragning och en extern kontakt, vilket

innebär att armaturen inte behöver öppnas. Dessa vattentäta belysningslösningar är

kan enkelt takmonteras eller monteras nedpendlade i både inomhus- och

utomhusmiljöer.

Fördelar
• Sparar på energi och underhållskostnader

• Snabb, verktygslös installation i tak eller nedpendlade (inomhus och utomhus).

• Flexibel montering - roterbara monteringsfästen som kan placeras fritt

• Idealisk för djurhållning (djurgårdar) och livsmedelstillämpningar - förseglad,

ammoniakbeständig version (PMMA).

• Modern, industriell design i PC-versionen lämplig för hallar, cirkulationsområden

och allmänbelysning.
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Funktioner
• WT210C finns i 2 versioner: Ammoniakbeständigt, förseglat PMMA och

polykarbonatskydd (PC).

• Högt vatten-, damm- och slagskydd: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

• Lång livslängd och hög effektivitet: 50 000 timmar med ett flöde på 80 % min.

jämfört med den ursprungliga nivån; upp till 130 lm/W.

• Monteringsfästen i rostfritt stål (316) och valfria uppsättningar för upphängt

montage för inomhus- och utomhusinstallation.

• Genomgående kabeldragning installerad med extern push-in-kontakt för snabb

installation.

Användning
• Livsmedelsindustri (PMMA-version)

• Djurgårdar (PMMA-version)

• Hallar och cirkulationsområden (PC-version)

• (Halv)öppna parkeringsplatser, garage

• Verkstäder

• Allmän belysning

Versions

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1200

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PMMA, L1500

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1500

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PMMA, L1200
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Produktinformation

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire

CoreLine tubular waterproof, easy

connection

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire
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Produktinformation

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubular waterproof, easy

connection
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Allmän information

CE-märkning Ja

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

Driftdon ingår Ja

ENEC-märkning ENEC-märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Optiktyp Mycket

bredstrålande

ljusfördelning

 
Ljusteknik

Flickering 1

Stroboskopisk effekt 1,6

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V

 
Temperatur

Omgivningstemperatur –20 till +40 °C

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet (0.38,0.38)SDCM3

Init. Corr. färgtemperatur 4000 K

Tolerans för ljusflöde +/-10%

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå Ej tillämpligt

Lämplig för slumpmässig brytning Ej tillämpligt

Allmän information

Order Code Full Product Name Glödtrådstest

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

Användning och godkännande

Order Code Full Product Name

Skyddskod för

mekanisk

påverkan

Kod för

kapslingsklass

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC

L1200

IK10 IP68

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1

PMMA L1500

IK06 IP69K

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1

PMMA L1500

IK06 IP69K

Order Code Full Product Name

Skyddskod för

mekanisk

påverkan

Kod för

kapslingsklass

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC

L1500

IK10 IP68

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1

PMMA L1200

IK06 IP69K
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