Lighting

CoreLine Malaga LED
ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
CoreLine Malaga LED small - Não
A gama CoreLine Malaga LED é composta por dois tamanhos e utiliza um motor LED
de design padronizado Philips como fonte de luz e um controlador para exterior de
emissão fixa Philips Xitanium. Qualidade na qual pode confiar.;Simultaneamente,
em muitos casos, o investimento na luminária CoreLine Malaga LED é equiparável a
uma antiga luminária SON-T, incluindo a primeira lâmpada. Uma vez que o módulo
LED na CoreLine Malaga LED dura toda a vida útil da luminária, basta a poupança
conseguida com as várias substituições de lâmpadas necessárias na SON-T para
obter retorno sobre o investimento nesta.O cabo alongado permite facilitar a
instalação; não é necessário abrir a luminária para ligar o cabo de alimentação.
Simultaneamente, a tampa em vidro plano pode ser removida para permitir aceder
ao controlado para realização de manutenção, se necessário. A junção de funções e
características faz com que a escolha da CoreLine Malaga LED seja uma decisão
fácil. Como membro da gama CoreLine, a Malaga LED está disponível, com toda a
facilidade, através dos Parceiros da Philips mais perto de si.;O CoreLine Malaga LED
foi concebido de forma tão eficiente quanto possível, com o mesmo rendimento que
as luminárias SON-T 50, 70, 100 e 150 W que substitui; fornece o nível correto de luz
no lugar certo. A ótica de feixe médio (DM) proporciona uma eficiente distribuição
na estrada. A combinação resulta em interessantes poupanças de energia que
reduzem significativamente os custos operacionais. A redução no consumo de
energia até 50% é realisticamente possível.;Estão disponíveis versões especiais com
várias opções. Dado que se tratam de produtos especiais que se fabricam
exclusivamente por encomenda, o seu prazo de entrega é maior. As opções
disponíveis são:;Ótica de feixe largo (DW);Adição de dispositivo de proteção contra
sobretensão 10 kV (SRG10);Acabamento de tinta com proteção contra sal marinho
(MSP);Célula fotoelétrica Micro Mini Pro de 35 lux;Fusível incorporado (vidro) de 6
A.;Cabo flexível externo de 3 metros (H07RN-F);Nem todas estas opções podem ser
combinadas umas com as outras. Consulte o seu parceiro Philips para obter
detalhes em caso de interesse ou dúvida.

Datasheet, 2021, Outubro 28

Dados sujeitos a alteração

CoreLine Malaga LED

Dados do produto
Informações gerais

Aprovação e aplicação

Classe de proteção IEC

-

Código de proteção de entrada

-

Marca CE

CE

Código de proteção mecânica contra

-

Material

ALU

impactos

Ângulo

Não

Cor do acessório

ALU

Dados do produto

Código da família de produtos

BRP101 [ CoreLine Malaga LED small]

Código do produto completo

871951462707900

Nome de produto da encomenda

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN

Dados elétricos e de funcionamento

STREETLIGH

Tensão de entrada
Frequência de entrada

-V

EAN/UPC – Produto

8719514627079

- Hz

Código de encomenda

62707900

Numerador SAP – Quantidade por

1

embalagem

Dados mecânicos e de revestimento
Comprimento global

275 mm

Numerador – Embalagens por caixa exterior

1

Largura total

91 mm

Material SAP

910925868646

Altura total

76 mm

Peso líquido SAP (Peça)

1,075 kg

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

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

Desenho dimensional
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