
CoreLine Malaga LED-
es lámpatest
ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

BRP101 | CoreLine Malaga LED small - -

A CoreLine Malaga LED családot az utak, utcák és lakóövezetek általános

világításához terveztük. A család két méretben rendelhető, a lámpatestekben a

Philips szabványos LED modulja, valamint Philips Xitanium előtét található, melyek

garantálják a minőséget és a megbízhatóságot. A CoreLine Malaga LED családot arra

terveztük, hogy maximális hatékonysággal végezze el ugyanazt a feladatot, mint a

SON-T 50, 70, 100 és 150 W-os világítótestek, így a megfelelő erősségű fényt

biztosítja a megfelelő helyeken. A közepes sugárzási szögű (DM) optika hatékony

fényeloszlást nyújt az utakon. Ez a kombináció jelentős energiamegtakarítást

eredményez, és nagymértékben csökkenti az üzemeltetési költségeket: valós 50%-

os energiamegtakarítás érhető el vele. Mindemellett a CoreLine Malaga LED

világítótestek beszerzési kötsége megegyezik a hagyományos SON-T lámpával

szerelt lámpatestek indulási beszerzési kötségével. A CoreLine Malaga LED

lámpatestbe szerelt LED modul a világítótest teljes élettartamát kiszolgálja, így a

befektetés már azzal megtérül, hogy feleslegessé válik a SON-T lámpák esetében

szükséges többszöri fényforrás csere. A meghosszabbított tömszelence megkönnyíti

a felszerelést; a világítótestet nem kell felnyitni a tápkábelhez való csatlakozáshoz.

Ugyanakkor a síküveg burkolat szükség esetén eltávolítható az előtét karbantartása

érdekében. A CoreLine Malaga LED világítótestet a funkciói és jellemzői teszik

ideális választássá. A CoreLine család tagjaként a Malaga LED könnyen és gyorsan

beszerezhető egy közeli Philips-partnertől. Egyszerűen hatékony.
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Termékcsalád kódja BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség - V

Hálózati frekvencia - Hz

Bemeneti frekvencia - Hz

 

Mechanika és tokozás

Teljes hossz 275 mm

Teljes szélesség 91 mm

Teljes magasság 76 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 76 x 91 x 275 mm

Anyag Alumínium

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja -

Mech. behatások elleni védelem kódja -

IEC védelmi osztály -

 

Termékadatok

Full EOC 871951462707900

A termék megrendelési neve ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN

STREETLIGH

Rendelési kód 62707900

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékkód (12NC) 910925868646

Teljes terméknév ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN

STREETLIGH

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514627079
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