
CoreLine Malaga LED
ZRP220 AD60/60 A5

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

Philips CoreLine Malaga LED-familjen består av två storlekar. Båda använder en

Philips LED-enhet som ljuskälla och en Philips Xitanium-driftdon - en kombination

som ger en energibesparing på 50 %. CoreLine Malaga LED har utformats för att vara

så effektiv som möjligt. Den har samma prestanda som de SON-T 50-, 70-, 100- och

150W-armaturer som den ersätter och ger rätt mängd ljus på rätt plats. Eftersom

LED-enheten i CoreLine Malaga LED håller under hela armaturens livslängd kommer

den att ge avkastning på investeringen genom att helt enkelt spara in på de många

byten av lampor som SON-T kräver. Den förlängda kabeltätningen gör armaturen

lätt att installera eftersom den inte behöver öppnas när strömkabeln ansluts. Kåpan

av plant glas kan tas bort så att det vid behov går att komma åt driftdonet vid

underhåll. Särskilda utföranden av Malaga-belysning finns tillgängliga med extra

tillval. Dessa specialutföranden tillverkas dock endast på beställning och har längre

leveranstid. Tillvalen inkluderar: bredstrålande (DW) optik, extra överspänningsenhet

(10 kV), ytbehandling med skydd mot saltvatten (MSP), Micro Mini Pro-fotocell 35

Lux, en inbyggd 6A-säkring (glas) och en 3 meter extern kabelhärva (H07RN-F). Alla

dessa tillval kan inte alltid kombineras med varandra. Kontakta din Philips-partner

om du vill ha mer information.

Produktdata

Allmän information

Vinkel -

Tillbehörsfärg Aluminium

Produktfamiljskod ZRP220 [AluRoad Acc.]

 

Drift och elektricitet

Ingångsspänning - V

Line Frequency - Hz

Ingångsfrekvens - Hz

 

Mekanik och armaturhus

Material Aluminium

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass -

Skyddskod för mekanisk påverkan -
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Skyddsklass IEC -

 

Produktdata

Full EOC 872790062134100

Beställningsproduktnamn ZRP220 AD60/60 A5

Beställningsnummer 62134100

Lokal kod 7771266

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Materialnummer (12NC) 910925227912

Fullständigt produktnamn ZRP220 AD60/60 A5

EAN/UPC - Hölje 8727900621341

Beskrivning av lokal kod 7771266
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