
CoreLine Malaga
ZRP220 AD60/60 A5

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

De Philips CoreLine Malaga LED-familie is ontworpen voor algemene weg‑, straat‑
en woonwijktoepassingen. De familie bestaat uit twee formaten en maakt voor de

lichtbron gebruik van de Philips LED-module in standaardontwerp en een Philips

Xitanium Outdoor driver met vaste opbrengst. Kwaliteit dus waar u op kunt rekenen.

De Philips CoreLine Malaga LED is ontworpen om zo efficiënt mogelijk te verlichten

en dezelfde taken uit te voeren als de armaturen voor SON-T 50, 70, 100 en 150 W
die het vervangt; produceren van de juiste hoeveelheid licht op de juiste plaats. De

optiek met middelbrede bundel (DM) levert een efficiënte verdeling op de weg. De

combinatie van armatuur en optiek resulteert in interessante energiebesparingen die

de operationele kosten aanzienlijk verminderen. Een energiebesparing van 50% is

realistisch mogelijk. Tegelijkertijd ligt de investering in een Philips CoreLine Malaga

LED-armatuur op hetzelfde niveau als die in een oude SON-T-armatuur compleet

met eerste lamp. Aangezien de LED-module in de Philips CoreLine Malaga LED de

hele levensduur van de armatuur meegaat, zijn de besparingen op de meerdere

lampvervangingen die bij de SON-T nodig zijn voldoende om de investering terug te

verdienen. Installatiegemak wordt verkregen dankzij de verlengde wartel; de

armatuur hoeft niet geopend te worden voor het aansluiten van de voedingskabel.

Tegelijkertijd kan de vlakke glasplaat desgewenst verwijderd worden om voor

onderhoud toegang te verschaffen tot de driver. Als u de functies en eigenschappen

bij elkaar optelt, is kiezen voor de Philips CoreLine Malaga LED een simpele

beslissing. De Malaga LED maakt deel uit van de CoreLine-familie en is daardoor

snel en gemakkelijk verkrijgbaar via Philips Partners bij u in de buurt.

Product gegevens

Algemene informatie

Hoek -

Accessoirekleur Aluminium

Code productfamilie ZRP220 [AluRoad Acc.]
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Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning - V

Line Frequency - Hz

Ingangsfrequentie - Hz

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal Aluminium

 

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse -

IK-classificatie -

Beschermingsklasse IEC -

 

Productgegevens

Full EOC 872790062134100

Productnaam voor bestelling ZRP220 AD60/60 A5

Bestelcode 62134100

Lokale code ZRP201/102

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1

Materiaalnummer (12NC) 910925227912

Volledige productnaam ZRP220 AD60/60 A5

EAN/UPC - Case 8727900621341
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