Lighting

Ideal para
substituição de
lâmpadas
HPI/SON/HPL em
aplicações de highbay
Rede elétrica de LED TrueForce industrial e de
varejo (Highbay – HPI/SON/HPL)
As lâmpadas de LED Philips TrueForce oferecem rápido retorno financeiro e fácil
substituição de lâmpadas HID em aplicações de highbay.A solução oferece a você
os benefícios de eficiência energética e longa vida do LED e exige um baixo
investimento inicial.Com o design e a compatibilidade exclusivos da lâmpada, você
pode atualizar diretamente as lâmpadas HID com as lâmpadas de LED TrueForce
sem necessidade de mudança na instalação ou no equipamento. Várias opções de
ângulo do feixe e alto índice de reprodução de cor melhoram a distribuição de
iluminação, criando um ambiente confortável, seguro e de alta produtividade.

Benefícios
• Fácil instalação, oferecendo segurança na hora de instalar
• Ótimo retorno (até 2 anos) e economia de energia de até 65% em comparação aos
sistemas convencionais existentes
• Baixo investimento inicial
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Rede elétrica de LED TrueForce industrial e de varejo (Highbay – HPI/SON/HPL)

Características
• Solução de substituição direta das lâmpadas sem necessidade de mudança na
instalação ou no equipamento
• Alta eficiência energética com luz direcional
• Longa vida útil de 25.000 horas
• Luz branca viva 4.000 K, CRI80 para melhor cor visual
• Peso do produto < 1,3 kg

Aplicação
• Industrial – fábricas, depósitos, centros de distribuição
• Varejo – hipermercados, shopping centers
• Outros – conexões de transporte, centros de convenção, ginásios de esporte,
prefeituras

Avisos e Segurança
• A versão EM requer um balastro EM para operar. Consulte o guia de instalação ou consulte um representante da Philips Lighting.

Versions

Desenho dimensional
Product

D

C

TrueForce Core HB 200-160W E40 840 WB LA

211 mm

252 mm

C
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