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Spoznajte svietidlo
CoreLine Malaga LED

Špecifikácia
produktu

Často kladené otázky

Spoznajte
CoreLine Malaga LED

Čas prejsť z konvenčnej technológie na LED pomocou
svietidiel Malaga

Známe svietidlo Malaga SGS101/102/103/104

Nové, vysoko efektívne LED svietidlo CoreLine Malaga LED

CoreLine Malaga LED
Kvalita, na ktorú sa dá spoľahnúť
BRP102
CoreLine Malaga LED large

Tento produktový rad pozostáva z
dvoch rôznych veľkostí a
štandardizovanej LED optiky.
Obsahuje driver Philips Xitanium
určený do exteriérových svietidiel.

BRP101
CoreLine Malaga LED small
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Využitie
Parkoviská

Priemyselné oblasti
Priemyselné areály,
Parkoviská

Obytné oblasti

Chodníky / cestičky pre
cyklistov,
Miestne komunikácie

Špecifikácia
produktu

Kompletná špecifikácia na jednom mieste
Typ

BRP101 CoreLine Malaga LED small

Napájanie

220-240V / 50-60 Hz

BRP102 CoreLine Malaga LED large

Optika

DM, distribution medium

Svetelný zdroj

Integrovaný LED modul

Kryt optiky

Tvrdené, ploché sklo s potlačou

Príkon

Od 29,5 do 81W

Materiál

Teleso: odliatok hliníka, odolné proti korózii

Svetelný tok

Neutrálna biela
Zdroj: 3700 - 5500 - 7500 - 11.000 lm

Kryt: tvrdené sklo
Farba

Svetlo šedá
Káblová tesniaca priechodka PG13.5, s nastavením napnutia kábla Ø

Svietidlo: 3050 - 4600 - 6100 - 9000 lm
Svetelná účinnosť

Pripojenie

Až do 118 lm/W (svietidlo)

6-12mm
Exteriér svietidla využíva káblovú tesniacu priechodku a konektory

Údržba

Driver je možné vymeniť pomocou odňatia krytu

Inštalácia

Vstup zboku, Ø 42-60mm

Farebné podanie (CRI) >70

Odporúčaná

BRP101: 3.5 - 6M

Životnosť

100.000 hodín L70B10 pri okolitej teplote 25°C

montážna výška

BRP102: 5 - 8M

60.000 hodín L80B10 pri okolitej teplote 25°C

Max SCx

BRP101: 0,0165

Farba svetla

Prevádzková teplota

4000K

Od -30 do +35°C

BRP102: 0,0248

Philips Xitanium outdoor, konštantný výstup, ochrana
Driver

proti prepätiu do 4/4kV

Príslušenstvo

Príruba pre montáž na stĺp (dodáva sa zvlášť)
8

Kľúčové vlastnosti
Štyri verzie s rôznymi svetelnými
tokmi, ktoré sú náhradou pre
najbežnejšie svietidlá typu SON-T
alebo HPL-N: LED37 (BRP101),
LED55, LED75 a LED110 (BRP102)

Krytie IP65

Odolnosť proti nárazu IK08

Svetelná účinnosť od
103 až do 118 lm/W
(svietidlo)

Dostupné v elektrickej
bezpečnostnej triede
II alebo I
Príruba pre vstup
zboku, na priemer
42-60mm
Možnosť výmeny
drivera,
prístup pomocou
odňatia krytu

Robustný dizajn: hliníkové teleso a
kryt z tvrdeného skla

Kvalitné komponenty, driver Philips
Xitanium outdoor a štandardizovaný
LED modul
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Rozmery
CoreLine Malaga LED large, BRP102

333

79

78

CoreLine Malaga LED small, BRP101

493

197

Príruba pre montáž na stĺp je dostupná zvlášť.

217

Zjednodušená inštalácia
Nie je potrebné otvárať svietidlo

1. Vyberte konektory von z
vytŕčajúcej časti káblovej
priechodky.
2. Vysuňte pohyblivú časť
priechodky cez napájací kábel.

3. Skráťte kabeláž na
požadovanú dĺžku a
zatlačte konektor.

4. Postupne zatlačte
konektory, spolu
s pripojenými káblami, do
vytŕčajúcej časti káblovej
priechodky a zaskrutkujte
pohyblivú časť priechodky
do tej pevnej.

5. Pritiahnite pohyblivú časť
priechodky k pevnej časti priechodky
momentom 3,5 Nm.
6. Pritiahnite maticu priechodky k
pevnej časti priechodky momentom
3,5 Nm.

Čas pre CoreLine
Malaga LED
Údaje – svetelná účinnosť
Svetelný tok,
zdroj [lm]

Svetelný tok,
svietidlo
[lm]

Účinnosť
[lm/W]

Príkon
svietidla [W]

LED37

3700

3050

103

29.5

LED55

5500

4600

118

39

LED75

7500

6100

109

56.5

LED110

11.000

9000

111

81
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Často kladené otázky
CoreLine Malaga LED

>Často kladené otázky;

Ako si vybrať?
Ako si mám vybrať správnu veľkosť a svetelný tok svietidla?
Svietidlo CoreLine Malaga LED je určené aj na priamu zámenu formou
kus za kus so svietidlami typu SON-T a HPL-N.

SON-T 50 /HPL-N 80

-> LED37: 3700 lm

SON-T 70 / HPL-N 125

-> LED55: 5500 lm

SON-T 100

-> LED75: 7500 lm

SON-T 150

-> LED110: 11.000 lm

Zámena kus za kus
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>Často kladené otázky;

Môžem si dovoliť technológiu LED?
LED svietidlá sú podľa môjho názoru príliš drahé. Môžem si
vôbec dovoliť CoreLine Malaga LED?

Svietidlo CoreLine Malaga LED bolo navrhnuté tak, aby
bolo čo najefektívnejšie, pričom slúži ako perfektná
náhrada za staré svietidlá s konvenčnou technológiou
SON-T. Prináša výbornú hodnotu za priaznivú cenu.

V mnohých prípadoch je svietidlo CoreLine Malaga LED
dostupné za rovnakú, prípadne mierne vyššiu cenu ako
ekvivalentné svietidlo typu SON-T zahŕňajúce prvý svetelný
zdroj. Avšak pri Malaga LED nie je potrebné vôbec vymieňať
zdroje, a to počas celej životnosti svietidla.
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>Často kladené otázky;

Koľko môžem ušetriť na údržbe?
Aké skutočné úspory je možné dosiahnuť?

LED modul vo svietidle CoreLine Malaga LED nie je potrebné
vymieňať počas celej životnosti svietidla, ktorá dosahuje približne 20
až 25 rokov (alebo 60.000 až 100.000 hodín prevádzky).

Počas rovnakých 25 rokov životnosti potrebuje svietidlo
s technológiou SON-T výmenu svetelného zdroja až 4-krát. Pri HPL-N
by išlo až o 7 výmen. Pri LED svietidle teda nevznikajú náklady na
inštaláciu nových zdrojov ani na výmenu poškodených zdrojov.
Už len úspora na svetelných zdrojoch je vyššia ako
investícia do kúpy svietidla CoreLine Malaga LED.
16

>Často kladené otázky;

Koľko môžem ušetriť na energii?
Aké energetické úspory dosiahnem so svietidlom CoreLine Malaga LED s
porovnaní s konvenčnými svietidlami typu SON-T alebo HPL-N?
Navyše k úsporám pri výmene zdrojov je možné zredukovať spotrebu
elektrickej energie o ~50% (vs SON-T) alebo až o 70% (vs HPL-N).
Tieto úspory sa prejavujú v 50% znížení ročných nákladov na
elektrickú energiu.
Vďaka nižšej spotrebe energie klesá aj produkcia emisií CO2.

Usporené finančné prostriedky je možné investovať do ďalších
výmen konvenčných svietidiel SON-T za CoreLine Malaga LED a tým
naďalej znižovať prevádzkové náklady / zvyšovať úspory každým
rokom.
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>Často kladené otázky;

Údržba svietidla CoreLine Malaga LED
Ako môžem vykonávať údržbu svietidla CoreLine Malaga LED?
Svietidlo je súčasťou programu Philips ServiceTag, čiže je označené
servisným štítkom Philips s QR kódom. To znamená, že dostupné
náhradné diely (v tomto prípade driver) je možné objednať cez
aplikáciu ServiceTag – za predpokladu, že svietidlo bolo pri inštalácii
zaregistrované. Aplikácia ServiceTag vždy ponúkne najmodernejší
driver vhodný pre dané svietidlo. Zaregistrujte svietidlo, a po
naskenovaní QR kódu svietidla budete mať údaje o konkrétnom
výrobku na dosah ruky.

Svietidlo je možné otvoriť pomocou odňatia skleného krytu. Takto
získate množstvo priestoru pre výmenu drivera.
Zaregistrovanie svietidla CoreLine Malaga LED do programu ServiceTag
automaticky predĺži záručnú dobu svietidla o 2 roky. Namiesto
štandardných 3 rokov záruky teda získate až 5 rokov bez starostí.
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>Často kladené otázky;

Objednávanie CoreLine Malaga LED
Ako si môžem objednať svietidlo CoreLine Malaga LED?

Trieda II
910925865339 871869699816800 BRP101 LED37/740 II DM 42-60A
910925865341 871869699818200 BRP102 LED55/740 II DM 42-60A

Svietidlo je súčasťou radu CoreLine. Je teda bežne dostupné cez
veľkoobchodných partnerov spoločnosti Philips Slovakia. V mnohých
prípadoch je svietidlo na sklade a môže byť dodané v krátkom čase.

910925865343 871869699820500 BRP102 LED75/740 II DM 42-60A
910925865345 871869699822900 BRP102 LED110/740 II DM 42-60A

Trieda I
910925865338 871869699815100 BRP101 LED37/740 DM 42-60A
910925865340 871869699817500 BRP102 LED55/740 DM 42-60A

Na výber máte zo 4 verzií svietidla s rôznymi svetelnými tokmi, so
štandardnou (DM) distribúciou svetla, v elektrickej bezpečnostnej
triede II alebo I. Pre produkt teda spolu existuje 8 objednávacích
kódov. Deviaty kód patrí prírube pre montáž na stĺp – tá sa dodáva
samostatne.

910925865342 871869699819900 BRP102 LED75/740 DM 42-60A
910925865344 871869699821200 BRP102 LED110/740 DM 42-60A

Príruba pre montáž na stĺp
910925227912

ZRP101/102 príruba pre m. na stĺp
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>Zhrnutie

CoreLine Malaga LED
*Priama zámena formou kus za kus za svietidlá typu SON-T v rôznych aplikáciách:
cestné komunikácie, ulice, obytné oblasti.
* Štandardizovaná LED platforma Philips, vynikajúci výkon.
* Jednoduchá inštalácia na výložník. Nie je potrebné otvárať svietidlo.
* Životnosť: 100.000 hodín prevádzky (L70B10)
* „Zelený“ produkt značky Philips, ktorý prispieva redukovať negatívny vplyv
človeka na životné prostredie.
* Vysoká kvalita: Hliníkové teleso a kryt optiky z tvrdeného skla. Krytie IP65 / IK08.
* Možnosť údržby: Driver sa dá vymeniť.
* Je dostupná príruba pre montáž na stĺp.
* Priaznivá návratnosť počiatočnej investície. Obstarávacie náklady na
svietidlo sa vrátia už len vďaka absencii potreby meniť svetelný zdroj.
Úspory na elektrickej energii znížia ročné prevádzkové náklady ešte viac.
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