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Cheia 
succesului! 
Ghidul dvs. 
pentru iluminat
Succesul în vânzări nu stă în preţ, ci în valoare. În săptămânile care 
urmează, aflaţi adevărata valoare a iluminatului cu LED. Prin vânza-
rea corpului de iluminat potrivit, veţi descoperi cheia succesului! 
 

Actualizaţi soluţiile pe care le oferiţi, pornind 

de la nevoile clare de iluminat ale clienţilor dvs. 

Trecând de la lămpile convenţionale la lămpile 

LED, pentru a economisi energie. Investind în 

corpurile de iluminat cu LED pentru a crește 

calitatea luminii și a optimiza în continuare 

economiile. Mergând mai departe, interconectaţi 

elementele sistemului de iluminat pentru a crea 

un mediu de lucru eficient și pentru a economisi 

mai multă energie.  

Philips are câte o soluţie de iluminat cu LED 

pentru fiecare aplicaţie. În acest ghid veţi găsi 

numeroase subiecte de discuţie, inclusiv: 

portofoliul nostru de soluţii, sfaturi practice 

despre creșterea afacerii dumneavoastră și 

informaţii despre cele mai noi tendinţe din 

domeniul iluminatului. 

Cheia succesului o veţi găsi în ghidul vânzărilor 

de succes pentru iluminatul cu LED.

Director General Fegime România

Costin Cuneșteanu Bogdan Balaci

Director Genral Signify, Europa de Sud-Est
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Industrie

Birou

Parcare

Întotdeauna, 
soluţia 
optimă

Profesioniștii adevăraţi urmăresc întotdeauna să facă 

ceea ce e mai bine pentru clienţii lor, indiferent de 

aplicaţie, situaţie sau conjunctură. Indiferent dacă 

ceea ce urmărește clientul e o soluţie pentru un buget 

modest sau o economie maximă de energie. Indiferent 

dacă soluţia e una de bază în economisirea energiei 

și a costurilor sau una de ultimă oră. Indiferent de 

nevoi, Philips are întotdeauna soluţia de iluminat LED 

potrivită. și FEGIME este locul în care o găsiţi. Faceţi, în 

acest ghid, un tur al soluţiilor LED.

În toamnă, achiziţiile dvs. vor deveni și mai atrăgătoare 

cu ofertele noastre.
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Lămpi și tuburi 
LED1 Ledinaire2 CoreLine3 Iluminat co-

nectat4

Birou

Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5 Ledinaire panel CoreLine
panel OC

CoreLine
recessed spot

CoreLine panel  CoreLine 
 SlimDownlight

CoreLine downlight CoreLine surface B
iro

u

Industrie

Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5 Ledinaire floodlight

Ledinaire waterproof

CoreLine
High-bay or High-bay PIR

CoreLine waterproof

CoreLine waterproof

MasterConnect LEDtube

In
d

u
st

ri
e

Spaţiu mic de depozitare

CorePro LEDtube

MASTER LEDtube Ultra/High Output T5

Ledinaire floodlight

Ledinaire waterproof

CoreLine tempo

CoreLine waterproof

CoreLine waterproof

MasterConnect LEDtube

Sp
aţ

iu
 m

ic
 d

e 
de

po
zi

ta
re

Parcare auto

CorePro LEDtube

Master LEDtube T8 sensor

Ledinaire waterproof CoreLine waterproof CoreLine waterproof

MasterConnect LEDtube

P
a

rc
a

re
 a

u
to

EM

EM

HF

HF

HF

HF

UNI

UNI

230V

230V

HF 230V

EM HF UNI

EM HF UNI

Găsirea soluţiei optime 
pentru fiecare aplicaţie

Ledinaire surface
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Lămpile cu LED Philips sunt proiectate 
pentru o instalare simplă și o eficienţă 
de excepţie, făcând ca trecerea la 
LED să fie rapidă și ușoară. Dar de ce 
să faceţi schimbarea de la lămpile și 
tuburile convenţionale la cele cu LED? 
Iată de ce:

Cinci motive 
pentru 
trecerea la 
LED

Scanaţi pentru a viziona materialele 
educative LED Essentials pe care vi le oferă 
Universitatea Signify!

Lămpile cu LED 
reduc facturile de 
electricitate. Ele 
folosesc 50% din 
energia tuburilor 
fluorescente. 

Reducere 
majoră a 

consumului 
de energie

Fără bătăi de cap sau 
costuri suplimen-
tare pentru înlocu-
irea vechilor tuburi 
fluorescente. Toate 
lămpile sunt proiec-
tate pentru a fi perfect 
compatibile cu insta-
laţiile existente. Doar 
înlocuiţi-le și bucu-
raţi-vă de beneficii.

Soluţie 
pentru 

înlocuire 1:1

Înlocuirea sistemului 
de iluminat actual cu 
soluţiile LED se poate 
amortiza, de obicei, 
într-un an, în sisteme 
utilizate permanent.

Recuperare 
rapidă a 

investiţiei

Economiile la electri-
citate încep imediat 
după instalare.

Economii 
imediate

Tuburile LED au o durată 
de viaţă dublă faţă 
de cele fluorescente. 
Asta înseamnă costuri 
de întreţinere cel puţin 
la jumătate!

Reduc 
semnificativ 
costurile de 
întreţinere
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CorePro  
LED PLC, PLL și PLS

•  Montare ușoară pe vechile instalaţii pentru lămpile 

PLC și PLL

• Durată de viaţă de 30.000 de ore

• Economii la energie de până la 60%*

MASTER LEDtube 
T8 senzor

• Senzor de mișcare integrat

• Reglare automată a intensităţii luminoase, bazată pe 

mișcare

• Nu este nevoie de senzori sau cablaje suplimentare

• Economii la energie de până la 70%*

Găsiţi soluţia potrivită în gama noastră 

folosind instrumentul Selector  

www.philips.com/ledtubeselectortool

* În comparaţie cu lămpile fluorescente

** Consultaţi site-ul www.philips.com/ledtube pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea balastului.

CorePro  
LEDtube T8 Universal

•  Funcţionează cu orice tehnologie a balastului  

(EM/HF/reţea)

• Flux luminos de până la 2700 de lumeni

• Timp de amortizare de 1 an pentru funcţionare 24/7*

• Durată de viaţă de până la de 3x mai mare*

MASTER  
LEDtube T5

• Durată de viaţă de 50.000 de ore

• Până la 155 de lumeni/watt

• Funcţionează pe balasturi HF**

• Flux luminos de până la 5600 de lumeni

LED tube Găsirea 
soluţiei optime 
pentru fiecare 
aplicaţie  
Gama de top a surselor de iluminat liniare

• Cele mai bune performanţe ale fluxului luminos

• Cea mai bună compatibilitate

• Instalare uşoară

Utilizaţi instrumentul Selector pentru alegerea tuburilor cu LED potrivite.
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Dacă planificaţi reamenajarea instalaţiei de iluminat a unui 

client, luaţi în calcul modernizarea sa completă cu corpurile 

noastre de iluminat cu LED CoreLine (inovatoare) și Ledinaire 

(esenţiale). Ele sunt echivalentele ce pot înlocui tipurile 

de corpuri de iluminat tradiţionale precum cele tip panou, 

spoturile luminoase, baghetele și multe altele, încastrate sau 

cu montaj aparent.

Corpuri de  
iluminat cu LED: 
Soluţiile moderne 
de iluminat
Tuburile, lămpile și spoturile noastre cu 

LED sunt simpli înlocuitori economici ai 

iluminatului convenţional. Dar ce putem 

spune despre corpurile de iluminat?

• Eficienţă energetică 
superioară

• Randament luminos mai 
mare

• Calitate superioară a 
luminii

Asta poate însemna că angajaţii clientului dvs. 

vor vedea mai bine și vor fi mai productivi într-un 

mediu de lucru mai confortabil și mai sigur. 

Și, așa cum veţi vedea în acest ghid, corpurile 

noastre de iluminat CoreLine sunt alegerea 

perfectă pentru proiectele complexe, în timp 

ce corpurile de iluminat Ledinaire sunt cea mai 

bună alegere pentru iluminatul de bază.

Există mai multe motive pentru care modernizarea corpurilor 

de iluminat are sens. Mai întâi, înlocuirea instalaţiei vă oferă, 

pur și simplu, un iluminat mai bun. Dar există și alte beneficii 

ale utilizării celor mai moderne corpuri de iluminat LED, în 

comparaţie cu simpla recondiţionare a versiunilor convenţionale:
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•

Referinţa pentru soluţiile de iluminat 
inovative, de calitate superioară, ușor de 
utilizat, pentru fiecare proiect în care lumina 
este, cu adevărat, importantă.

Aflaţi mai multe despre toate cele 17 corpuri de iluminat 
diferite CoreLine pe www.philips.com/coreline

CoreLine

Corp de iluminat 
CoreLine cu montaj 
pe perete
• Potrivit pentru proiecte comerciale în care rezistenţa la 

vandalizare și etanșeitatea la apă sunt standard

• Uşor de instalat 

• Variante disponibile de 1200 lm, 2000 lm și 3400 lm

Acum cu

5
ani

garanţie!

CoreLine  
panou OC

Corp de iluminat 
CoreLine orientat în jos

• Ramă metalică pentru robusteţe superioară

• Uşor de instalat şi de manevrat: balast în ramă

• Suprafaţă uniformă de lumină in conformitate 

cu regulile privind birourile

• Acoperă mai multe aplicaţii profesionale 

datorită reglării intensităţii luminoase DALI, 

sistemelor optice și versiunilor IP diverse

• Eficacitate ridicată, de până la 100 lm/W
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Ledinaire

Ledinaire etanș 
la apă
• Uşor de folosit: flux luminos la fel sau mai 

mare ca la corpurile convenţionale

• Aparataj performant, mai puţine defecte

• Eficacitate ridicată, de până la 100 lm/W

Ledinaire  
panou

• Ramă metalică pentru robusteţe superioară

• Dispersor de înaltă calitate

• Aparataj performant, mai puţine defecte

• Disponibil în varianta conformă pentru birou

Ledinaire  
reflector maxi

• Finisaj și design de bună calitate

• Aparataj performant, mai puţine defecte

• Flux luminos ridicat

• Detector de mișcare opţional

Gamă de corpuri de iluminat destinată aplicaţiilor 
de bază.

Aflaţi mai multe despre toate cele 12 corpuri diferite 
de iluminat Ledinaire pe www.philips.com/ledinaire
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Ledinaire CoreLine

Durată de utilizare de minim L65 la 30.000 de ore* L70 la 50.000 de ore*

Fiabilitate: rată de defectare driver < 7,5% la 30.000 de ore < 5% la 50.000 de ore

Garanţie 3 ani 5 ani

* Valoarea L se referă la procentajul din fluxul luminos iniţial produs într-un interval de timp estimat.

CoreLine versus Ledinaire 

Noile corpuri de iluminat cu LED reprezintă alegerea 
optimă pentru renovări și construcţii noi. 

Pe lângă lumina atrăgătoare, clienţii vor obţine, de la 

corpurile de iluminat cu LED, liniile clare ale designului 

Philips CoreLine (inovatoare) și valoarea corpurilor 

Ledinaire (gama de bază). 

Deci, cum alegeţi corpul de iluminat potrivit pentru fiecare 

client?

Gama noastră CoreLine este standardul în industrie 

pentru proiectele în care lumina atractivă este cu 

adevărat importantă. Aceste corpuri de iluminat de 

înaltă calitate, cu valoare ridicată, sunt robuste și 

durabile, au o rată scăzută de defectare prematură și 

asigură un flux luminos ridicat.

Există o gamă largă de 12 tipuri de corpuri de iluminat 

de înaltă performanţă. Asta înseamnă că puteţi găsi 

o soluţie pentru fiecare spaţiu: pentru fiecare zonă a 

clădirii și pentru fiecare aplicaţie. În același timp ele 

reprezintă viitorul iluminatului, putând fi echipate cu 

sistemele de control INTERACT.

CoreLine
Corpuri de iluminat cu 
LED inovatoare pentru 
fiecare proiect în care 
lumina este cu adevărat 
importantă

Ledinaire
Gama de bază pentru 
iluminatul aplicaţiilor 
simple.

Clienţii care caută o soluţie economică de trecere de la 

iluminatul convenţional la iluminatul cu LED au nevoie 

de Philips Ledinaire. Această gamă este potrivită pentru 

iluminatul obișnuit, acolo unde se cer performanţe 

bune și o valoare deosebită. Obţineţi calitatea și 

fiabilitatea recunoscute ale corpurilor cu LED Philips la un 

preţ accesibil oricui. 

Aparatajul Philips de calitate superioară asigură o rată 

scăzută de defecte, iar componentele-cheie de încredere 

livrează performanţele promise pe cutie. Un portofoliu 

compact, de bază, disponibil imediat din stoc. 
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De ce 
Philips?

Calitate imbatabilă 

Calitatea de top în industrie și 

fiabilitatea garantează faptul că sistemele 

de iluminat Philips îşi păstrează fluxul şi 

calitatea luminii pe toată durata de viaţă 

garantată. Nu sunt necesare reparaţii 

ulterioare ale corpurilor de iluminat.

Reglarea ușoară a fluxului luminos 

Oriunde aţi dori să-i faceţi pe oameni 

să se relaxeze și să se simtă confortabil, 

vă oferim lămpi și tuburi care asigură 

iluminatul potrivit oricărui tip de spaţiu. 

Construcţia inovatoare a driverului asigură 

compatibilitatea cu o gamă largă de tipuri 

de variatoare.

Instalare ușoară 

Compatibilitate potenţială cu toate 

variatoarele și transformatoarele, 

pentru o instalare ușoară; respectarea 

specificaţiilor complete și a duratei de 

viaţă pentru obţinerea celui mai mic cost 

total de exploatare.

Cele mai bune produse:

Cel mai bun partener:

Consultanţă tehnică și serviciu clienţi 

excelent:

„Răspunsuri rapide și competente la întrebări”

Cooperarea strânsă cu comercianţii en gros 

locali asigură disponibilitatea produselor în 

timp util:

„Philips este atât de flexibil încât oferă diverse 

opţiuni de livrare”

Colaborare strânsă cu Philips înainte, 

în timpul și după finalizarea proiectelor:

„Au reușit cu adevărat să ne satisfacă nevoile 

întrutotul. Au arătat că le pasă și au dat dovadă 

de multă implicare ...”

Cel mai bun portofoliu:

• O gamă completă de tuburi, spoturi, becuri, 

și surse de iluminat decorative., împreună cu 

corpurile de iluminat corespunzătoare. 

• De la simpla economie de energie și bani, 

până la sisteme conectate de ultimă oră: 

lumina LED potrivită pentru fiecare nevoie.
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Iluminatul conectat: 
viitorul este aici, acum

„ Confort sporit, economie de energie și colectare de 
date relevante”

Viitorul iluminatului este conectat. Sistemele 

de iluminat cu LED interconectate optimizează 

nivelurile de iluminat în toată clădirea, pentru 

a crea, deopotrivă, o atmosferă perfectă 

pentru angajaţi și vizitatori. Personalul își poate 

controla nivelul de lumină prin adaptarea cu 

ușurinţă a acestuia la nevoile proprii. 

Sistemele conectate creează un mediu de lucru mai 

bun, mai sigur și mai confortabil, care dă un impuls 

productivităţii și păstrează oamenii motivaţi. Sistemele 

de iluminat interconectate și-au dovedit deja valoarea 

în marile corporaţii. iar Philips pune acum lămpile, 

corpurile de iluminat, senzorii și întrerupătoarele de perete 

inteligente la dispoziţia întreprinderilor mici și mijlocii. 

Luminile din încăperi și zone pot fi reglate la o intensitate 

redusă sau întrerupte atunci când nu sunt folosite, și 

pot fi adaptate nivelelor ambientale ale luminii naturale. 

Este un mod excelent de a gestiona iluminatul în birouri, 

zone industriale și parcări. Tuburile cu LED Interact Ready 

MasterConnect și corpurile de iluminat CoreLine aduc 

cu ele puterea Internet of Things adaptată viitorului. Ele 

vă ajută clienţii să respecte normele de iluminat, să se 

califice pentru subvenţiile alocate firmelor „verzi” și să își 

îmbunătăţească, în general, imaginea companiei. 

Beneficiile pentru clientul dvs.:

• Flux luminos optimizat, adaptat fiecărui tip de 

aplicaţie și ușor de controlat de către utilizatori

• Economie de energie, prin controlul orar, detecţia 

mișcării și utilizarea luminii naturale

• Sisteme ”verzi”, care dovedesc responsabilitatea 

socială a utilizatorilor

• Monitorizarea ușoară a sistemului de iluminat și 

posibilitatea optimizării funcţionării în timp real

Beneficiile dvs.:
• Iluminat interconectat de clasă mondială pentru 

întreprinderi mici și mijlocii

• Ușor de instalat, fără a fi nevoie de antene, cutii 

radio sau cabluri de semnal separate

• Configurare rapidă cu aplicaţia intuitivă Interact 

Pro

• Obţineţi date nepreţuite de la panoul de control 

Interact Pro și deveniţi un consultant de încredere

• Aplicaţia Interact Pro și panoul de control 

lucrează perfect cu corpurile de iluminat și 

lămpile noastre Interact Ready

Ca instalator, veţi primi asistenţă pentru gestionarea proiectului și a utilizatorului, inclusiv informaţii privind sursele de 

lumină și accesoriile. Astfel, veţi câștiga încrederea clienţilor dvs. oferindu-le sfaturi personalizate, profesioniste, pe baza 

datelor obţinute, pentru optimizări și economii suplimentare. 
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Funcţionează cu

Conectaţi-vă în  
5 pași simpli
Philips Interact Ready sunt corpuri de iluminat și tuburi cu LED care pot fi 
interconectate ușor și controlate printr-o aplicaţie intuitivă pentru dispozitive 
mobile. 

1.  Desfacerea 
ambalajului

2. Instalare
Gateway-ul Interact Pro 
și sistemele de iluminat 
Interact Ready

3. Descărcare 
Aplicaţia Interact Pro

4. Configurare
Sistem cu aplicaţia 
Interact Pro

5. Gestionare
Monitorizare și 
modificare prin 
intermediul panoului de 
comandă Interact Pro

Iluminatul Philips 
Interact Ready 
funcţionează 
cu panoul de 
comandă și aplicaţia 
Interact Pro.

Corpuri de iluminat inteligente Lămpi inteligente

Întrerupătoare de perete inteligenteSenzori inteligenţi

Gateway-ul Interact Pro Aplicaţia Interact Pro Panoul de comandă Interact Pro

Iluminatul Philips Interact Ready

Software-ul Interact Pro

Cum funcţionează sistemul 
de iluminat conectat
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www.philips.com/fegime
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