Lighting

Malaga SGS101
SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60
MALAGA - SON-T - 70 W - Säkerhetsklass II - Flyttbar reflektor
med Allenskruv - Digital semiparallel MK4 - Universal för
diameter 42-60 mm
Malaga är en mångsidig armatur för vägbelysning: Den har en modern stil och ett
kvalitetsljus som ökar säkerheten och är behagligt för trafikanterna. Den fungerar
även som områdesbelysning och medför endast låga investerings- och
underhållskostnader. Det optiska systemet har utformats för att ge en perfekt
ljuskägla och ett bra ljusflödet.Optimal ljusstyrka och ett enhetligt ljus uppnås när
Malaga monteras på samma höjd som vägbredden och med ett stolpavstånd som är
cirka 3,5 gånger så stort som vägbredden. Den är lämplig för stolptoppsmontage och
montering från sidan; finns även med väggfäste.

Produktdata
Allmän information

Produktfamiljskod

SGS101 [ MALAGA]

Antal ljuskällor

1 [ 1 st]

Lampfamiljskod

SON-T [ SON-T]

Ljusteknik

Lampeffekt

70 W

Standardvinkel för stolptoppsmontage

15°

Sockel

E27 [ E27]

Standardvinkel för sidoingång

15°

Kombinationsförpackning

-

Driftdon

Konventionell

Drift och elektricitet

Optikavskärmning/optiktyp

PC [ polykarbonat kupa]

Inspänning

230 V (förinställt) eller 240 V

Dimring

-

Tändare

SKD [ Digital semiparallel MK4]

Skyddsklass IEC

Säkerhetsklass II

CE-märkning

CE märkning

Mekanik och armaturhus

ENEC-märkning

ENEC märkning

Monteringsenhet

42/60 [ Universal för diameter 42-60 mm]

Optiktyp utomhus

Flyttbar reflektor med Allenskruv

Färg

grå

Fotocell

No [ -]
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Malaga SGS101

Mått (höjd × bredd × djup)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

EAN/UPC – Produkt

8727900634594

in)

Beställningsnummer

63459400

Lokal kod

7732133

Räknare – Antal per förpackning

1

IP43/65 [ Kabelskyddad, regn-/

SAP-räknare – antal förpackningar per

1

stänkskyddad, dammtät, strålskyddad]

kartong

IK08 [ 5 J vandalskyddad]

Materialnummer (12NC)

910925812412

Nettovikt (stycke)

3,400 kg

Användning och godkännande
Kod för kapslingsklass

Skyddskod för mekanisk påverkan

Produktdata
Fullständig produktkod

872790063459400

Beställningsproduktnamn

SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60

Måttskiss

SGS101

© 2021 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller
fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på
användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt
erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och

www.lighting.philips.com

Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

2021, Januari 5 - data som kan komma att ändras

