Lighting

CoreLine Malaga LED
ZRP220 AD60/60 A5
AluRoad Acc. - 60 ja 60 mm - CoreLine Malaga LED -tuoteperheen valaisimia on kahta eri kokoa, ja niissä
käytetään valolähteenä Philipsin standardoiman mallin LED-moottoria ja kiinteän
valovirran Philips Xitanium -ulkovirtalähdettä. Laatua, johon voit luottaa.CoreLine
Malaga LED -valaisimeen investointi on usein samaa luokkaa kuin vanhan SON-Tvalaisimen hankkiminen, ensimmäinen lamppu mukaan lukien. Koska CoreLine
Malaga LEDin LED-valonlähde kestää valaisimen eliniän, säästämällä monet SONT:n vaatimat lampunvaihdot saat jo investointisi takaisin.Asennus on helppoa
läpiviennin ansiosta. Valaisinta ei tarvitse avata virtakaapelin liittämiseksi.
Tasolasikannen voi myös avata, jolloin virtalähdettä on helppo huoltaa
tarvittaessa.Kaikki toiminnot ja ominaisuudet huomioon ottaen CoreLine Malaga
LED on helppo valinta. CoreLine-tuotesarjan jäsenenä Malaga LED on helposti ja
nopeasti saatavilla lähelläsi olevilta Philipsin kumppaneilta.CoreLine Malaga LED on
suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, ja sen suorituskyky on sama kuin SON-T
50-, 70-, 100- ja 150W -valoilla, jotka se korvaa, eli antaa oikean määrän valoa
oikeassa paikassa. Keskileveän valokeilan (DM) optiikka jakaa valoa tehokkaasti
tielle. Yhdistelmä johtaa mielenkiintoisiin energiansäästöihin, mikä merkittävästi
vähentää käyttökustannuksia. 50 prosentin energiansäästö on realistisesti
mahdollinen.Vakioversion lisäksi saatavana on useita lisävaihtoehdoilla varustettuja
erikoisversioita. Erikoisuudet valmistetaan vain tilauksesta ja niillä on pidempi
toimitusaika. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:Optiikka leveään valonjakoon
(DW)Tehostettu ylijännitesuojauslaite 10 kV (SRG10)(MSP) Merisuolasuojaus
maalipinnassaMikromini Pro -valokenno: 35 luksiaSisäänrakennettu (lasin alle
sijoitettu) sulake 6 A.3 metrin ulkoinen ilmajohtokaapeli (H07RN-F)Kaikkia
vaihtoehtoja ei välttämättä voida yhdistää samaan tuotteeseen.Epäselvissä
tapauksissa ota yhteyttä Philips-kumppaniin.
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Malaga LED

Yleistä tietoa

Mek. iskun suojauskoodi

-

Suojausluokka IEC

-

Materiaali

Alumiini

Tuotetiedot

Kulma

-

Koko tuotekoodi

872790062134100

Lisävarusteen väri

Alumiini

Tilaustuotteen nimi

ZRP220 AD60/60 A5

Tuoteperheen koodi

ZRP220 [ AluRoad Acc.]

EAN/UPC – tuote

8727900621341

Tilauskoodi

62134100

Paikallinen koodi

4551796

Käyttö ja sähkötiedot
Ottojännite

-V

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus

1

Syöttötaajuus

- Hz

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa

1

SAP-materiaali

910925227912

SAP-nettopaino (kappale)

1,060 kg

Mekaaniset tiedot ja runko
Halkaisija

60 ja 60 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

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

Hyväksyntä ja käyttökohteet
IP-luokka

-
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