
CoreLine Malaga LED
ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

BRP101 | CoreLine Malaga LED small - -

Rodzina opraw CoreLine Malaga LED została zaprojektowana do ogólnych

zastosowań oświetlenia ulicznego. Rodzina ta dostępna jest w dwóch rozmiarach i

wykorzystuje jako źródło światła standardowy moduł LED marki Philips oraz układ

zasilający serii Philips Xitanium. Gwarantuje to jakość, na której możesz polegać.

Rodzina opraw CoreLine Malaga LED została zaprojektowana w taki sposób, aby

umożliwiać łatwą i szybką wymianę w stosunku 1:1 wyeksploatowanych opraw

tradycyjnych ze źródłami SON o mocach 50, 70, 100 i 150W. Układ optyczny w

oprawach Coreline Malaga LED zapewnia efektywną i równomierną dystrybucję

światła na oświetlanej powierzchni. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów

operacyjnych i oszczędności energii na poziomie 50%. Oprawy Coreline Malaga LED

charakteryzują się niezwykle długą trwałością eksploatacyjną sięgającą 100.000h.

Tak wysoka trwałość opraw w połączniu z ich niezawodnością pozwala ograniczyć

do minimum niezbędne czynności konserwacyjne i ich koszty, co procentuje szybszą

stopą zwrotu z inwestycji. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowego systemu tzw.

rozszerzonego dławika, aby podłączyć kabel zasilający nie ma trzeba otwierać

oprawy, co dodatkowo ułatwia jej instalację.

Dane produktu

Informacje ogólne

Kąt -

Kolor akcesorium Aluminium

Rodzina produktów BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe - V

Częstotliwość linii - Hz

Częstotliwość wejściowa - Hz

 

Mechanika i korpus

Całkowita długość 275 mm

Całkowita szerokość 91 mm

Całkowita wysokość 76 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x

głębokość)

76 x 91 x 275 mm
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Materiał Aluminium

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami -

Klasa ochrony IEC -

 

Dane produktu

Full EOC 871951462707900

Nazwa produktu na zamówieniu ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN

STREETLIGH

Kod zamówienia 62707900

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Numer materiału (12NC) 910925868646

Pełna nazwa produktu ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN

STREETLIGH

EAN/UPC – Opakowanie 8719514627079

Rysunki techniczne
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CoreLine Malaga LED
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