
CoreLine Malaga LED
ZRP220 AD60/60 A5

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

Η σειρά Philips CoreLine Malaga LED αποτελείται από δύο μεγέθη για αστικό οδικό
φωτισμό. Και τα δύο χρησιμοποιούν εξοπλισμό LED της Philips ως πηγή φωτός και
μετασχηματιστή Philips Xitanium - ένας συνδυασμός που έχει ως αποτέλεσμα
εξοικονόμηση ενέργειας 50%. Το CoreLine Malaga LED έχει σχεδιαστεί για να είναι όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Προσφέρει την ίδια απόδοση με τα φωτιστικά SON-T 50, 70,

100 και 150W που αντικαθιστά, παρέχοντας τη σωστή ποσότητα φωτός στο κατάλληλο
σημείο. Επιπλέον, καθώς η διάταξη φωτισμού LED στο CoreLine Malaga LED θα
διαρκέσει για όλη τη διάρκεια ζωής του φωτιστικού, η απόσβεση της επένδυσης γίνεται
απλά και μόνο με την εξοικονόμηση των πολλαπλών αντικαταστάσεων λαμπτήρων που
απαιτούνται με τα SON-T. Χάρη στον επεκτεινόμενο στυπιοθλίπτη που διαθέτει, το
φωτιστικό CoreLine Malaga LED είναι εύκολο στην εγκατάσταση χωρίς να χρειάζεται να το
ανοίξετε για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ταυτόχρονα, το επίπεδο γυάλινο
κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί για πρόσβαση συντήρησης του μετασχηματιστή, εάν
χρειαστεί. Διατίθενται ειδικές εκδόσεις φωτιστικών Malaga με επιπλέον επιλογές. Πρόκειται
για εκδόσεις ειδικού τύπου που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε
παραγγελίας, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

οπτικό σύστημα ευρείας δέσμης (DW), πρόσθετη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις
(10kV), βαφή φινιρίσματος για προστασία έναντι θαλάσσιου περιβάλλοντος (MSP),

φωτοκύτταρο Micro Mini Pro 35 Lux, ενσωματωμένη (γυάλινη) ασφάλεια 6Α και εξωτερικό
καλώδιο με αγωγούς με ελεύθερα άκρα (H07RN-F) μήκους 3 μέτρων. Δεν είναι πάντα
εφικτός ο συνδυασμός όλων των επιλογών. Συμβουλευτείτε τον συνεργάτη σας στη Philips

για λεπτομέρειες.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Γωνία -

Χρώμα εξαρτήματος Αλουμίνιο
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Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου - V

Line Frequency - Hz

Συχνότητα εισόδου - Hz

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό Αλουμίνιο

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές -

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις -

Κατηγορία προστασίας IEC -

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 872790062134100

Όνομα παραγγελίας προϊόντος ZRP220 AD60/60 A5

Κωδικός παραγγελίας 62134100

Τοπικός κωδικός ZRP220AD60/60A5

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 910925227912

Πλήρες όνομα προϊόντος ZRP220 AD60/60 A5

EAN/UPC - Κιβώτιο 8727900621341
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