
Philips CoreLine
Malaga LED - til
ethvert projekt, hvor
belysningen er i fokus
CoreLine Malaga LED

Philips CoreLine Malaga LED-serien består af to størrelser armaturer til

gadebelysning i byer. Begge har en Philips LED-motor som lyskilde og en Philips

Xitanium driver – en kombination, der resulterer i energibesparelser på 50 %.

CoreLine Malaga LED er designet til at være så effektiv som muligt. Den leverer

samme ydeevne som de SON-T 50, 70, 100 og 150 W armaturerne, som den

erstatter. Samtidigt leverer den de rette mængde lys på det rette sted. Da LED-

lysmotoren i CoreLine Malaga LED vil holde i hele armaturets levetid, vil den

derudover også returnere din investering ved blot at spare på de mange

pæreudskiftninger som kræves med SON-T. Med sin udvidede forskruningsfunktion

er CoreLine Malaga LED-armaturet nemt at installere uden at skulle åbne armaturet

for at tilslutte strømkablet. Om nødvendigt, kan det flade glasdæksel fjernes for at

give adgang til driveren med henblik på vedligeholdelse. Specialversioner af

Malaga-belysning fås med ekstraudstyr. Disse fremstilles dog kun på bestilling og

har en længere leveringstid. Ekstraudstyret inkluderer: bredstrålende (DW) optik,

ekstra enhed til sikring mod spændingsudsving (10 kV), maling som beskytter mod

havsalt, Micro Mini Pro-fotocelle 35 Lux, en indbygget (glas) 6A-sikring og et 3

meter eksternt løst lederkabel (H07RN-F). Disse muligheder kan ikke altid

kombineres med hinanden. Kontakt din Philips-partner for yderligere vejledning.
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Fordele
• Pålidelig kvalitet: aluminiumsstøbt armaturhus, hærdet planglas

• Nemt investeringsafkast: færre lampeudskiftninger (end SON-T), hvilket sparer på

omkostningerne, plus 50 % energibesparelser, der reducerer de årlige

driftsomkostninger

• Holdbar drift (IP65, IK08)

• Nem vedligeholdelse, installation og reservedelsinformation med Signify Service

tag (unik QR-identifikation)

Funktioner
• Direkte, 1:1 erstatning for SON-T-lamper i vejbelysning, gadebelysning og

bybelysning.

• Robust design med Philips standardiseret LED-lysplatform og Philips Xitanium

udendørs driver med et fast lysudbytte.

• Nem installation med forlænget forskruning - ingen grund til at åbne armaturet.

• 100.000 timers levetid L70 (eller 75.000 timer L80) ved Tq +25º C).

• 5 års garanti

Anvendelsesområder
• Parkeringspladser

• Industriområder

• Offentlig transport såsom bus- eller letbanestoppesteder

Versions

CoreLine Malaga LED-BRP101

Målskitse

CoreLine Malaga LED
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

 
Lysteknisk

Lampens lysstrålespedning -

Lyskildefarve 740 Neutral hvid

Optikafskærmning/objektivtype Planglas

Optisk type – udendørs Lysfordeling,

middel

Standardhældningsvinkel,

sidemontering

0°

Standardhældningsvinkel, stolpetop -

Opadrettet lysudbyttegrad 0

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Mærke for brændbarhed -

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08

Sikring mod spændingsudsving

(fælles/differentiel)

Armaturoverspæn

dingsbeskyttelses

niveau indtil 4 kV

differentialtilstand

og 4 kV fælles

tilstand

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau Ikke relevant

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Kode for lampeserie Produktseriekode

12566700 BRP101 LED37/740 II DM MSP LED37 BRP101

18113700 BRP102 LED55/740 II DM MSP LED55 BRP102

18114400 BRP102 LED75/740 II DM MSP LED75 BRP102

18115100 BRP102 LED110/740 II DM MSP LED110 BRP102
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