Lighting

CoreLine Malaga LED
ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
CoreLine Malaga LED small
Rad svietidiel CoreLine Malaga LED je navrhnutý pre všeobecné osvetlenie cestných
komunikácií, ulíc a obytných zón.Tento rad pozostáva z dvoch veľkostí svietidla. Ako
svetelný zdroj využíva štandardizovanú LED platformu spoločnosti Philips a napájač
Philips Xitanium s funkciou konštatného svetelného toku.Svietidlo CoreLine Malaga
LED bolo navrhnuté na čo najhospodárnejšiu prevádzku, pričom zastane rovnakú
úlohu ako svietidlá SON-T 50, 70, 100 a 150 W, ktoré nahrádza. Poskytuje ideálne
množstvo svetla na správnom mieste. Optika so stredným vyžarovaním (DM) prináša
efektívne vyžarovanie na vozovku. Výsledkom tejto kombinácie sú zaujímavé
energetické úspory, ktoré výrazne znižujú prevádzkové náklady. Zníženie spotreby
energie o 50 % je skutočne možné.Investícia do svietidla CoreLine Malaga LED
pritom dosahuje rovnakú úroveň ako v prípade starého svietidla SON-T vrátane
prvého svetelného zdroja. Keďže má LED modul vo svietidle CoreLine Malaga LED
rovnakú životnosť ako samotné svietidlo, investícia doň sa vráti už len vďaka úspore
mnohých výmen svetelných zdrojov, ktoré sú potrebné pri svietidle SON-T.Vďaka
funkcií predĺženej priechodky je montáž jednoduchá. Svietidlo nie je potrebné
otvoriť a pripojiť napájací kábel. Kryt z plochého skla je možné demontovať, aby sa
umožnil prístup k napájaču za účelom požadovanej údržby. Ako súčasť radu
CoreLine je svietidlo Malaga LED jednoducho a rýchlo dostupné prostredníctvom
partnerov Philips vo vašej blízkosti. Jednoducho efektívne.
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Kód radu produktov

BRP101 [ CoreLine Malaga LED small]

Trieda ochrany IEC

-

Značka CE

CE mark

Prevádzkové a elektrické

Materiál

Aluminum

Vstupné napätie

-V

Uhol

-

Vstupná frekvencia

- Hz

Farba príslušenstva

Hliník
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CoreLine Malaga LED

Mechanické časti a teleso

Objednávkový názov produktu

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

Celková dĺžka

275 mm

EAN/UPC – produkt

8719514627079

Celková šírka

91 mm

Objednávkový kód

62707900

Celková výška

76 mm

Čitateľ – množstvo kusov v balení

1

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)

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

Čitateľ – počet balení v krabici

1

Materiál SAP

910925868646

Celková hmotnosť SAP (kus)

1,075 kg

Schválenie a použitie
Krytie IP

-

Kód krytia IP (mechanický náraz)

-
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