T5 Floresan ampuller için duylar
Philips T5 VH0 ampulleri için GX5 duyları
Rotor dönme yardımı olan G5 duyları
Sofistike üretim teknolojileri ve büyük depolama kapasiteleri, hızlı ve yüksek bir teslimat kapasitesini garanti ediyor.

Your connection to light

Bazı şeyler çok basittir.
Ancak, önce insanın aklına gelmelidir.

Yeni ampul teknolojilerin geliştirilmesine, dünyanın lider duy üreticisi
olarak BJB her zaman işin ilk aşamasından itibaren katılmaktadır. Bu, 90’lı
yıllarının ortasında, BJB’nin Philips’le
gerçekleştirdiği işbirliği ile geliştirdiği, bir soket ve duy sistemiyle piyasaya
sunulan T5 floresan ampulleri için de
geçerlidir. T5 ampulleri, o günlerden
bu yana giderek artan bir oranda lamba üretiminde kullanılmaktadır.
O günlerden bugüne kadar T5 floresan
ampullerin duy sistemleri ürün yelpazemizi sürekli olarak geliştirdik ve çok
sayıda ayrıntılı çözümlerle optimize
ettik. Standart ürün ailemiz günümüzde farklı sabitleme olanakları ve
ampul eksenleri yükseklikleriyle batırılarak geçmeli, geçmeli, ankastre ve
üst aypı duylarını kapsamaktadır.

Geliştirmedeki hedef, piyasaya yerleşmiş ampul yüksekliklerinin muhafaza
edilmesiydi, böylece mevcut aydınlatma konstrüksiyonlarıyla uyumluluk
da muhafaza edilecekti
Bu yeni ampuller için yeni bir EVG de
gerekli olduğundan, soket ve duyun
da yeniden kodlanması bir zorunluluk
haline gelmişti. Bu kodlama, içinde
VHO işletim cihazları bulunan lambalarda, konvansiyonel T5 lambaların
kullanılamamasını garanti etmeliydi.
Bunun için BJB yeni soket duy sistemi GX5’i geliştirdi. Bu modelde, duyun
yerleştirme aralığı alışılmış T5 ampullerinin artık giremeyeceği kadar
daraltılmıştır. BJB’nin neredeyse
tüm G5 duyları, VHO versiyonu
olarak teslim edilebilir.

BJB’nin G5 ampul duylarını, iki genişletme özellikle ilginç hale getiriyor:
VHO versiyonları ve rotor döndürme
yardımı. Bu ayrıntılarla, T5 ampullerinin kullanımını özel koşullar altında
da kolaylaştıran ve güvenli kılan çözümler geliştirdik.
Philips MASTER TL5 VHO (Very High
Output) için BJB. Bu iş bu kadar
basit
T5 teknolojisinin kullanım yelpazesini genişletmek için, Philips MASTER
TL5 VHO ile 95 Watt’lık bir ampul geliştirdi. Özel yüksek ışık performansı
nedeniyle bu ampul, özellikle yüksek
tavanlı mekanların aydınlatılmasında
tercih ediliyor.

Basit olduğu kadar da dahice. G5
duyları için rotor döndürme yardımı
T5 floresan lambaları hiç kuşkusuz
lamba dizaynını güçlü bir şekilde etkiledi. Onlarla birlikte çok sayıda modern, kendilerini özellikle yassı ve dar
gövdelerle kanıtlayan aydınlatma çözümleri geliştirildi. Yüksek ışık akımı
ve kompakt yapı tarzı, birçok tasarımcının sistemlerin minyatürleştirilmesi
taleplerine cevap veriyor.
Ancak böyle gövdelerde ampuller sıklıkla sadece büyük güçlüklerle yerleştirilebiliyor veya değiştirilebiliyor.
Ampulün elle döndürülmesinin artık
mümkün olmadığı darlıktaki gövdelerde, bizim rotor döndürme yardımımız,
kullanıcılara değerli bir destek sağlayacak. Beher duy çifti için bir döndürme yardımı gereklidir. Talep üzere,
standart bir rotora sahip olan her bir
G5 duyunu bu pratik yardımcı araçla
donatıyoruz.

Pratik rotor döndürme yardımı, T5 ampullerinin
özellikle çok dar gövdelere kolay bir şekilde takılmasını ve bu gövdelerde T5 ampullerinin kolay
değiştirilmesini sağlıyor

Philips MASTER TL5 VH0 ampulleri için GX5 duy
sistemi Yerleştirme aralığı, yuvarlak pinli T5 ampullerin takılamayacağı kadar daraltılmaktadır

T5 ampulleri için BJB duy sistemleri
Onlarca model için 13 temsilci.
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