Lighting

Malaga SGS101
SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60
MALAGA - SON-T - 70 W - Classe de segurança II - Refletor
móvel com parafuso Allen - Semiparalelo digital MK4 Universal para diâmetro 42-60 mm
Malaga é uma luminária de iluminação rodoviária versátil. Proporciona um estilo
moderno e qualidade de iluminação para uma condução segura e confortável e para
a iluminação de áreas, com baixo nível de investimento e baixos custos de
manutenção. O sistema óptico foi concebido para apresentar um bom controlo do
feixe e da emissão de luz.Malaga proporciona uma iluminância optimizada e boa
uniformidade quando a altura de montagem for aproximadamente igual à largura da
estrada e o espaçamento dos postes for de aproximadamente 3,5 vezes a largura da
estrada. É adequada para montagem no topo do poste e na entrada lateral; está
igualmente disponível um braço de montagem em parede

Dados do produto
Informações gerais

Célula fotoelétrica

Não [ -]

Código da família de produtos

SGS101 [ MALAGA]

Número de fontes de luz

1 [ 1 pç.]

Código da família das lâmpadas

SON-T [ SON-T]

Potência da lâmpada

70 W

Dados técnicos de luminosidade

Casquilho

E27 [ E27]

Ângulo de inclinação standard no topo da

Pacote combinado

Não

coluna

Equipamento

CONV [ Convencional]

Ângulo de inclinação standard na entrada

Tipo de acessório de lente/difusor ótico

PC [ Policarbonato]

lateral

Regulação da luz

-

Classe de proteção IEC

Classe de segurança II

Dados elétricos e de funcionamento

Marca CE

CE

Tensão de entrada

230/240 V

Marca ENEC

ENEC

Ignitor

SKD [ Semiparalelo digital MK4]

Tipo de ótica exterior

Refletor móvel com parafuso Allen
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Dados sujeitos a alteração

Malaga SGS101

Dados mecânicos e de revestimento

Dados do produto

Dispositivo de montagem

42/60 [ Universal para diâmetro 42-60 mm]

Código do produto completo

872790063459400

Cor

GR

Nome de produto da encomenda

SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60

Dimensões (Altura x largura x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

EAN/UPC – Produto

8727900634594

Código de encomenda

63459400

Numerador – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa

1

profundidade)

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada

Código de proteção mecânica contra

IP43/65 [ Proteção de fios, à prova de

exterior

pulverização/chuva; protegido contra

N.º material (12NC)

910925812412

penetração de pó, à prova de jato]

Peso líquido (Peça)

3,400 kg

IK08 [ IK08]

impactos

Desenho dimensional

SGS101
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