
Lampu hemat energi
untuk aplikasi industri
dan komersial
GreenUp Waterproof

GreenUp Waterproof adalah lampu LED yang efisien dengan keandalan tinggi,

didesain untuk aplikasi industri dengan persyaratan perlindungan kelembapan dan

debu. Lampu ini memberikan penghematan energi signifikan hingga 62%

dibandingkan dengan T8 ganda kedap air konvensional. Penggunaan PC pelindung

UV dan proses ekstrusi membuatnya sesuai untuk lingkungan semi luar ruangan, dan

bersama dengan breather terpasang memastikan performa yang baik. Dengan

desain optik profesional dan modul LED Philips memberikan pengalaman

pencahayaan yang paling nyaman dari CRI 85.

Benefits
• Efisien energi tinggi

• Masa pakai lama

• Pemasangan fleksibel

Features
• Daya penerangan sistem 105lm/W

• Masa pakai 40.000jam (Philips Lumileds dan Xitanium®)

• CRI 85 (desain optik Professional dan modul LED Philips)

• Alur geser untuk pemasangan

• PC pelindung UV dan proses ekstrusi, dan breather terpasang

Application
• Industri

• Koridor / gang

• Parkir mobil dalam ruangan
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Versions

Kondisi Aplikasi

Kisaran suhu ambien -20 hingga +45 °C

 
Penyetujuan dan Aplikasi

Kode pelindung dampak mekanis IK08

Kode perlindungan masuknya debu

dan air

IP66

 
Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan salah

 
Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk 220 hingga 240 V

 
Informasi Umum

Tanda CE TIDAK

Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas II

Penutup optis/tipe lensa TIDAK

 
Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Indeks Renderasi Warna Awal >80

Daya penerangan LED awal 120 lm/W

Toleransi fluks cahaya +/-10%

 
Mekanis dan Housing

Warna Abu-abu dan

putih

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code Full Product Name

Koreksi Awal Suhu

Warna Fluks cahaya awal Daya input awal

911401896080 WT158C LED18S/865 PSU TW1

L600 GM

6500 K 1800 lm 15 W

911401896580 WT158C LED25S/840 PSU L1200

GM

4000 K 2500 lm 20 W

GreenUp Waterproof
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