Lighting

CoreLine Malaga LED
ZRP220 AD60/60 A5
AluRoad Acc. - 60 og 60 mm - 5°
CoreLine Malaga LED-serien består to størrelser og indeholder en LED-motor i
Philips' standardiserede design som lyskilde og en Philips Xitanium udendørs driver
med fast lysudbytte. Det er pålidelig kvalitet.;Samtidigt er investeringen i et CoreLine
Malaga LED-armatur i mange tilfælde på niveau med det tidligere SON-T-armatur,
inklusive den første lyskilde. LED-lysmotoren i CoreLine Malaga LED varer hele
armaturets levetid, og alene ved at undgå de adskillige udskiftninger af lyskilden, der
er behov for med SON-T, tjener det sig selv ind.Nem installation ved hjælp af den
større forskruning. Der er ikke behov for at åbne armaturet for at tilslutte
strømkablet. Samtidig kan afskærmningen i hærdet planglas fjernes, så der er
adgang til driveren for vedligeholdelse om nødvendigt. Når man ser på alle
funktioner og egenskaber ved CoreLine Malaga LED, er den et oplagt valg. Som en
del af CoreLine-serien er Malaga LED nemt og hurtigt tilgængelig hos Philipsforhandlere i nærheden af dig.;CoreLine Malaga LED er designet så effektivt som
muligt, og den har samme ydelse som SON-T 50 W-, 70 W-, 100 W- og 150 Warmaturerne, som den erstatter. Den giver den rette mængde lys på rette sted.
Optikken med mellemstor stråle fordeler lyset effektivt på vejen. Kombinationen
giver interessante energibesparelser, der reducerer driftsomkostningerne markant.
Det er realistisk muligt at spare op til 50 % energi.;Der findes også versioner med
forskelligt ekstraudstyr. Da det drejer sig om specialudgaver, der kun fremstilles på
bestilling, er der længere leveringstid på dem. De fås med følgende
ekstraudstyr:;Optik med bred stråle (DW);Tilføjet enhed til sikring mod
spændingsudsving 10 kV (SRG10);Malet overflade med beskyttelse mod havsalt
(MSP);Micro Mini Pro-fotocelle 35 Lux;Indbygget sikring (glas) 6 A.;3 meter eksternt
kabel med løse ledere (H07RN-F);Ikke alt dette ekstraudstyr kan kombineres.
Kontakt din Philips-partner for at få flere oplysninger.
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CoreLine Malaga LED

Generelle oplysninger

Ordreproduktnavn

ZRP220 AD60/60 A5

Vinkel

5°

EAN/UPC – produkt

8727900621341

Produktseriekode

ZRP220 [ AluRoad Acc.]

Ordrekode

62134100

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

Mekanik og armaturhus
Diameter

60 og 60 mm

emballage)

Mål (højde x bredde x dybde)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

SAP-materiale

910925227912

in)

Nettovægt (stykke)

1,060 kg

Produktdata
Fuldstændig produktkode

872790062134100
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