Lighting

Malaga SGS101
SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60
MALAGA - Max. 125 W - E27 - Clasa de siguranţă II - Moveable
reflector with Allen screw - Universal pentru diametru 42 - 60
mm
Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul căilor de
circulaţie rutiere şi pietonale. Stilul constructiv, modern generează un iluminat de
calitate pentru şofatul confortabil, în deplină siguranţă sau pentru iluminatul
suprafeţelor mari. Malaga asigură costuri scăzute de investiţie şi mentenanţă.
Sistemul optic a fost proiectat pentru un control bun al fluxului luminos şi al
randamentului aparatului de iluminat.Malaga generează un iluminat optim şi o
uniformitate bună a fluxului luminos la o înălţime de montaj egală cu lăţimea
drumului şi la o spaţiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lâţimea căii de circulaţie.
Permite montajul pe braţ sau în cap de stâlp; este disponibil şi un braţ de prindere
pe perete.

Catalog de date
General Information

Operating and Electrical

Baza elementului de fixare

E27 [ E27]

Reglarea luminii

-

Putere maximă lampă

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranţă II

Mechanical and Housing

Marcaj CE

CE mark

Dispozitiv de montare

Marcaj ENEC

ENEC mark

Tip sistem optic pentru exterior

Moveable reflector with Allen screw

Fotocelulă

No [ -]

Cod familie de produse

SGS101 [ MALAGA]

MAX125 [ Max. 125 W]

42/60 [ Universal pentru diametru 42 - 60
mm]

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Approval and Application
Cod de protecție împotriva impactului

IK08 [ 5 J vandal-protected]

mecanic
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Malaga SGS101

Product Data

Numărător SAP – Pachete per exterior

1

Cod complet produs

871155926912200

Material SAP

910401906512

Nume comandă produs

SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60

Greutate netă SAP (bucată)

2,500 kg

EAN/UPC – Produs

8711559269122

Cod de comandă

26912200

Numărător – Cantitate per pachet

1

Cote

SGS101

SGS101
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