
Coreline Malaga Led     



CUSTOS DE MANUTENÇÃO:     

Nível de proteção contra picos de corrente até 4 Kv.

Sem  nec ess idade de subst i t u iç ão durant e 20/25 anos, no dec orrer  da v ida 
norm al  do func ionam ent o da lum inár ia  (ou desde 60.000h at é 100.000h de 
func ionam ent o operac ional ).

25 anos sem qualquer substituição!

Uso exteriorRecuperação do Investimento a Curto Prazo

Malaga
LED     

Sódio

SON-T     
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Mercúrio

HPL-N    

Operações de Substituição durante um período de 25 anos:     

25 anos0

Conclusão:

- Philips  Malaga Led: Ausência de qualquer  substituição nos primeiros 25 anos.

- Vapor  de Sódio: Custos operacionais  para substituições a cada 5 anos.

- Mercúrio: Custos operacionais  para substituições a cada 3,6 anos.

Nota:  Sem contabilizar o valor adicional das lâmpadas aplicadas em cada operação.

Lum inár ia  Phi l ips  Malaga LED Lum inár ias de Vapor  de SódioLum inár ias de Merc úr io

DESCRIÇÃO

Luminária com elevada qualidade de construção. Moldada em alumínio e equipada 
com vidro temperado. É de fácil manutenção e possibilita a substituição do driver.

-Rentabilidade Rápida
-Sem custos de lâmpadas
-Redução imediata do consumo de energia

VANTAGENS

-Via Pública
-Ruas e Condomínios Fechados
-Zonas Industriais
-Parques de Estacionamento
-Estações de Comboio e Autocarros
-Grandes Superfícies Comerciais

ONDE APLICAR?

Segurança
Classe I

Índice de Proteção IP65
Resistência Impactos IK08

Componentes de qualidade e design.
Driver Philips Xitanium

Design robusto com caixa
em alumínio e vidro temperado

Eficiência entre
103 e 118 lm/w

Ligação/Poste
42-60mm

Drivers suplentes
disponíveis para manutenção.
Acesso através da remoção do vidro.

Disponível em 4 fluxos para substituição
de lâmpadas SON-T ou HPL-N (LED37,
Led55, Led75 e Led110).



POUPANÇA DE ENERGIA:     

INSTALAÇÃO SIMPLES     

Dimensões     

ACESSÓRIOS     SERVICE TAG     

Sem necessidade de abertura da Luminária     

Adaptador para topo de Poste     Gestão e controlo da luz     

1-Remova os conectores para
o exterior  da luminária.

Recolha o componente de2-
rosca para trás, ao longo do 
cabo.

3-Corte os cabos com  
tamanhos diferentes, 
como indicado, e  
empurre os conectores.

4-Empurre os conectores
um  a um  para o interior  
da luminária, guiando a
rosca no mesmo sentido
ao longo do cabo.

5/6-Aperte as duas roscas
de forma segura até 3.5Nm.

BRP101

-Redução em  50% da energia  consumida por  luminárias equipadas com  iluminação

de Sódio.

-Redução em  70% da energia  consumida por  luminárias equipadas com  iluminação

de Mercúrio

Até -70% de consumo de energia!

BRP102

60mm
BOS-300

Possibilidade de controlo através do 
«Service Tag» da Philips, se a luminária 
estiver equipada com o 
módulo PHILIPS SR, que
possibilita o emparelha-
mento com softwares de
gestão e controlo da luz
emitida.

5 Anos
GARANTIA



LISBOA
Zona Industrial de Frielas
Rua Cidade do Porto, Apartado 1063
2661-852 Sto. António dos Cavaleiros
PORTUGAL

Tel.:   (351) 219 898 930 
Fax.: (351) 219 886 464

Email: electricol@electricol.pt

PORTO
Zona Industrial de São. Caetano
Rua da Urtigueira, 448
4410-304 Canelas VNG
PORTUGAL
Tel.:   (351) 227 160 627
Fax.: (351) 227 160 628
Email: d.norte@electricol.pt

www.electricol.pt
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FRIELAS
Zona Industrial de Frielas
Rua Cidade do Porto,

Tel.:   (351) 219 898 930 
Fax.: (351) 219 886 464

Email: loja.frielas@electricol.pt

Loja Loja

Delegação Norte

CANELAS
Zona Industrial de São. Caetano
Rua da Urtigueira, 448
Vila Nova de GaiaFrielas

Tel.:   (351) 227 160 627
Fax.: (351) 227 160 628
Email: loja.canelas@electricol.pt
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