
CoreLine Malaga LED
ZRP220 AD60/60 A5

ZRP220 | AluRoad Acc. - 60 og 60 mm - -

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.

Produkt data

Generelle oplysninger

Vinkel -

Farve på tilbehør Aluminium

Produktseriekode ZRP220 [AluRoad Acc.]

 

Drift og el

Indgangsspænding - V

Linjefrekvens - Hz

Indgangsfrekvens - Hz

 

Mekanik og armaturhus

Materiale Aluminium
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Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse -

Kode for mekanisk stødbeskyttelse -

Beskyttelsesklasse IEC -

 

Produktdata

Full EOC 872790062134100

Ordreproduktnavn ZRP220 AD60/60 A5

Ordrekode 62134100

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 1

Materiale nummer (12NC) 910925227912

Det fulde produktnavn ZRP220 AD60/60 A5

EAN/UPC – kasse 8727900621341
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