
Malaga SGS102
SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60

SGS102 - SON-T - 150 W - Moveable reflector - Universal
pentru diametru 42 - 60 mm

Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul
căilor de circulaţie rutiere şi pietonale. Stilul constructiv, modern
generează un iluminat de calitate pentru şofatul confortabil, în deplină
siguranţă sau pentru iluminatul suprafeţelor mari. Malaga asigură
costuri scăzute de investiţie şi mentenanţă. Sistemul optic a fost
proiectat pentru un control bun al fluxului luminos şi al randamentului
aparatului de iluminat. Malaga generează un iluminat optim şi o
uniformitate bună a fluxului luminos la o înălţime de montaj egală cu
lăţimea drumului şi la o spaţiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lâţimea
căii de circulaţie. Permite montajul pe braţ sau în cap de stâlp; este
disponibil şi un braţ de prindere pe perete.

Catalog de date

• info general
Cod familie produse SGS102 [SGS102]
Număr lămpi 1 [1 pc]
Cod familie lampă SON-T [SON-T]
Putere lampă 150 W [150 W]
Soclu E40 [E40]
Kombi No [-]
Aparataj CONV [Conventional]
Clasă protecţie II [Safety class II]
Cod IP IP43/65 [Wire-protected, rain/spray-

proof; dust penetration-protected,
jet-proof]

Cod IK IK08 [5 J vandal-protected]
Optic MR [Moveable reflector]
Capac optic PC [Difuzor/capac policarbonat]
Culoare GR [Gri]
Ignitor SKD [Digital semi-parallel MK4]
Reglare lumină No [-]
Celulă foto No [-]
Marcă Comunitatea
Europeană

CE [CE mark]

Marcaj ENEC ENEC [ENEC mark]

• caracteristici tehnice iluminat
Înclinare (montaj vârf
stâlp)

15 [15°]

Inclinare std (montaj
consola)

15 [15°]

• electric
Tensiune alimentare 230-240 V [230 to 240 V]

• mecanica
Dispozitiv de montaj 42/60 [Universal pentru diametru 42 -

60 mm]

• Informatii produs
Cod comanda 634648 00
Cod produs 872790063464800
Denumire produs SGS102 SON-T150W II MR SKD

42/60
Produs - Denumire
comanda

SGS102 SON-T150W II MR SKD
42/60

Bucati per pachet 0
Pachete per box 1
Cod de bare per box
(EAN3)

8727900634648

Cod logistic - 12NC 910925813812
Masa neta per bucata 6.560 kg
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