Lighting

Iridium² Medium
SGP352 CPO-TW45W K II FX1 FGD AL GR D11
Iridium² Medium - MASTER CosmoWhite CPO-TW - 45 W - K Bezpečnostní třída II - Flexible distribution version 1 - Glass flat
with DynaClean coating - AL - GR - Dimming via Lineswitch
(ON= maximum output level)
Iridium² je řada uličních svítidel zkonstruovaná pro výkon a trvalou udržitelnost.
Zákazníci mohou v závislosti na způsobu použití a rozpočtu začít s LED, výbojkami s
elektronickým předřadníkem nebo spojením obou těchto technologií ve stejném
svítidle. Bez ohledu na počáteční volbu, modularita svítidla Iridium² umožňuje
zákazníkům své systémy modernizovat (z LED na LED nebo z výbojek na LED)
jednoduchou výměnou výzbroje.Integrace modulu LEDGINE, zcela nové optiky pro
výbojky, elektronického předřadníku a ovládacích prvků je reakcí na rostoucí
poptávku po úsporách energie. Nová optika Iridium² HID je navržena tak, aby
zajišťovala nejvyšší výkon osvětlení ve své třídě a současně nabízela obrovskou
flexibilitu pro daný způsob použití. Všechny tyto vlastnosti ve spojení se snadností
montáže a údržby svítidla Iridium² zajišťují, že zákazníci se budou moci těšit z
nízkých provozních nákladů.

Údaje o produktu
General Information

Třída ochrany IEC

Bezpečnostní třída II

Kód řady zdroje

CPO-TW [ MASTER CosmoWhite CPO-TW]

Barva dílů

AL

Příkon zdroje

45 W

Pokrytí

-

Kombipack

K

Optic type outdoor

Flexible distribution version 1

Typ optického krytu / čoček

FGD [ Glass flat with DynaClean coating]

Barevný rám

-

Vestavěné ovládání

No [ -]

Fotobuňka

No [ -]

Regulace světla

Dimming via Lineswitch (ON= maximum output level)

Product Family Code

SGP352 [ Iridium² Medium]

Ochrana elektrického obvodu

-

Kabel

-
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Změna údajů vyhrazena

Iridium² Medium

Operating and Electrical

EAN/UPC – výrobek

8718291976509

Vstupní napětí

220 to 240 V

Objednací kód

97650900

Vstupní frekvence

50 až 60 Hz

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabičce

1

Materiál č. (12NC)

910404107612

Celková hmotnost (kus)

10,293 kg

Mechanical and Housing
Barva

GR

Product Data
Úplný kód výrobku

871829197650900

Objednací název produktu

SGP352 CPO-TW45W K II FX1 FGD AL GR D11

Rozměrové výkresy

Iridium2 SGP352/353

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených
informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto
informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové
nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované

www.lighting.philips.com

ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

2019, Červen 4 - Změna údajů vyhrazena

