
CoreLine Malaga LED
ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

BRP101 | CoreLine Malaga LED small - -

Řada CoreLine Malaga LED je navržena pro všeobecné použití k osvětlení silnic, ulic

a obytných čtvrtí. Řada sestává ze dvou velikostí. Jako světelný zdroj využívá

standardní modul LED Philips a nestmívatelný předřadník určený pro venkovní

použití Philips Xitanium. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Svítidlo CoreLine

Malaga LED bylo navrženo s ohledem na maximální účinnost. Plní stejné úkoly jako

svítidla SON-T 50, 70, 100 a 150 W, jejichž náhradu představuje, poskytuje optimální

množství světla na optimální místo. Optika se středním paprskem (DM) zajišťuje

účinnou distribuce světla na silnici. Kombinace vede k zajímavým úsporám energie,

které podstatně snižují provozní náklady. Realisticky je možné 50% snížení spotřeby

energie. Investice do svítidla CoreLine Malaga LED je navíc v mnoha případech

srovnatelná jako u starého svítidla SON-T, včetně prvního světelného zdroje.

Protože modul LED ve svítidle CoreLine Malaga LED má stejnou životnost jako

svítidlo, vrátí se investice do výměny již na úsporách plynoucích z toho, že světlené

zdroje SON-T bylo nutné vyměňovat. Rozšířená průchodka umožňuje snadnou

montáž; připojení napájecího kabelu je možné provést bez otevírání svítidla.

Současně je možné sejmout kryt z rovného skla a získat přístup k předřadníku,

vyžaduje-li údržbu. Díky novým funkcím a vlastnostem není rozhodování ohledně

svítidla CoreLine Malaga LED složité. Malaga LED patří do řady CoreLine, díky

čemuž je k dispozici jednoduše a rychle prostřednictvím partnerů Philips ve vaší

blízkosti. Jednoduše účinné. Speciální verze:. Kromě výše popsané základní verze

svítidel CoreLine Malaga LED je k dostání také verze s volitelnými prvky. Vzhledem

k tomu, že se jedná o speciální varianty vyráběné pouze na zakázku, počítejte s delší

dodací lhůtou. Možné volby:. optika se širokým paprskem (DW),. zesílená ochrana

proti rázům 10 kV (SRG10),. nátěr chránící před mořskou solí (MSP), například do

pobřežních oblastí,. fotobuňka Micro Mini Pro 35 luxů,. vestavěná (skleněná) pojistka

6 A,. třímetrový externí kabel s volnými vodiči (H07RN-F). Ne všechny volitelné

možnosti lze libovolně kombinovat. V případě nejasností se s dotazy obraťte na

kontaktní osobu společnosti Philips.
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Údaje o produktu

General information

Úhel -

Barva příslušenství Hliník

Kód produktové řady BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

 

Operating and electrical

Vstupní napětí - V

Frekvence sítě - Hz

Vstupní frekvence - Hz

 

Mechanical and housing

Celková délka 275 mm

Celková šířka 91 mm

Celková výška 76 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 76 x 91 x 275 mm

Materiál Hliník

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí -

Kód ochrany proti mechanickým nárazům -

Třída ochrany IEC -

 

Product data

Full EOC 871951462707900

Objednací název produktu ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN

STREETLIGH

Objednací kód 62707900

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Číslo materiálu (12NC) 910925868646

Celý název výrobku ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN

STREETLIGH

Pouzdro – EAN/UPC 8719514627079

Rozměrové výkresy
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