
CoreLine Malaga LED
ZRP220 AD60/60 A5

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

Philips CoreLine Malaga LED-familien består av to størrelser for urban

gatebelysning. Begge bruker en Philips LED-motor som lyskilde og en Philips

Xitanium-driver – en kombinasjon som gir energibesparelser på 50 %. CoreLine

Malaga LED er designet for å være så effektiv som mulig. Den gir samme ytelse som

lysarmaturene SON-T 50, 70, 100 og 150 W som den erstatter, og gir riktig mengde

lys på rett sted. Ettersom LED-lysmotoren i CoreLine Malaga LED varer i hele

lysarmaturens levetid, sparer du raskt inn anskaffelseskostnadene ved at du slipper

å bytte lamper like ofte som med SON-T. Den utvidede hylsen gjør at CoreLine

Malaga LED-armaturen er enkel å montere uten at du trenger å åpne armaturen for

å koble til strømkabelen. Samtidig kan det flate glassdekselet fjernes ved behov for å

gi tilgang til driveren for vedlikehold. Spesialversjoner av Malaga-belysning er

tilgjengelig med ekstra tilbehør. Disse spesialversjonene produseres imidlertid kun

på bestilling og har lengre leveringstid. Tilbehøret inkluderer: bredstrålet (DW)

optikk, ekstra overspenningsvern (10 kV), beskyttelse mot saltvann, Micro Mini Pro-

fotocelle 35 Lux, en innebygd 6A-sikring (glass), og en 3 meter lang ekstern flygende

ledning (H07RN-F). Ikke alt dette tilbehøret kan alltid kombineres med hverandre.

Kontakt din Philips-partner hvis du vil ha ytterligere råd.

Produktdata

Generell informasjon

Vinkel -

Tilbehørsfarge Aluminium

Produktseriekode ZRP220 [AluRoad Acc.]

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning - V

Line Frequency - Hz

Inngangsfrekvens - Hz

 

Mekanisk og innfatning

Materialer Aluminium

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode -

Mekanisk støtbeskyttelseskode -
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IEC-beskyttelsesklasse -

 

Produktdata

Full EOC 872790062134100

Produktnavn for bestilling ZRP220 AD60/60 A5

Bestillingskode 62134100

Lokal bestillingskode 3600045

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 1

Materialnummer (12NC) 910925227912

Fullstendig produktnavn ZRP220 AD60/60 A5

EAN/UPC – boks 8727900621341

Lokal kodebeskrivelse 3600045
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