Lighting

CoreLine Malaga LED
ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
CoreLine Malaga LED small
Familia Philips CoreLine Malaga LED este formată din două dimensiuni pentru
iluminatul stradal urban. Ambele folosesc LEDgine Philips ca sursă de lumină și un
driver Philips Xitanium - o combinație care are ca rezultat economii de energie de
50%. CoreLine Malaga LED a fost conceput pentru a fi cât mai eficient posibil. Oferă
aceleași performanțe ca aparatele de iluminat SON-T 50, 70, 100 și 150W pe care le
înlocuiește, oferind cantitatea potrivită de lumină la locul potrivit. În plus, deoarece
motorul de lumină cu LED din CoreLine Malaga LED are o durata de viață egală cu
cea a aparatului de iluminat, vă va returna investiția pur și simplu economisind
multiple înlocuiri de lămpi SON-T convenționale. Datorită conectorilor pe cablu,
aparatul de iluminat LED CoreLine Malaga este ușor de instalat, fără a fi nevoie să
deschideți aparatul de iluminat pentru a conecta cablul de alimentare. În același
timp, difuzorul plat din sticlă poate fi îndepărtat pentru a permite accesul la aparataj
pentru întreținere, dacă este necesar. Sunt disponibile versiuni speciale Malaga cu
opțiuni suplimentare. Acestea sunt fabricate doar la comandă și au un timp de livrare
mai lung. Opțiunile includ: optică cu fascicul larg (DW), dispozitiv suplimentar de
protecție la supratensiune (10kV), finisaj cu vopsea Marine Salt Protection (MSP),
fotocelulă Micro Mini Pro 35 Lux, o siguranță încorporată (sticlă) de 6A și cablu
extern (H07RN-F) de 3m. Nu toate aceste opțiuni pot fi întotdeauna combinate între
ele. Pentru mai multe sfaturi, vă rugăm să consultați partenerul Philips.
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Cod familie de produse

BRP101 [ CoreLine Malaga LED small]

Clasă de protecție IEC

-

Marcaj CE

CE mark

Operating and Electrical

Material

Aluminum

Tensiune de intrare

-V

Unghi

-

Frecvență de intrare

- Hz

Culoare accesoriu

ALU
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CoreLine Malaga LED

Mechanical and Housing

Nume comandă produs

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN
STREETLIGH

Lungime totală

275 mm

Lățime totală

91 mm

EAN/UPC – Produs

8719514627079

Înălțime totală

76 mm

Cod de comandă

62707900

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)

76 x 91 x 275 mm (3 x 3.6 x 10.8 in)

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Numărător SAP – Pachete per exterior

1

Material SAP

910925868646

Greutate netă SAP (bucată)

1,075 kg

Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor

-

Cod de protecție împotriva impactului

-

mecanic

Product Data
Cod complet produs

871951462707900
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