
CoreLine Highbay
Gen5
BY121Z G5 BR L200

- - - - - Szary

CoreLine Highbay Gen5 to innowacyjna i łatwa w użyciu oprawa oświetleniowa z

linii CoreLine. Jest niezawodna i wysoce wydajna, charakteryzuje się bardzo długą

żywotnością, zapewnia dużą oszczędność energii i nie jest wymagająca pod

względem konserwacji. Oprawa CoreLine Highbay jest przy tym bardzo łatwa w

obsłudze. Można bez trudu podłączyć ją do istniejącej sieci elektrycznej bez

otwierania oprawy za pomocą zewnętrznego złącza o klasie szczelności IP65. Do

wyboru są kąty rozsyłu światła: wąski i szeroki. Można dzięki temu dopasować

oświetlenie do indywidualnych potrzeb. W serii dostępne są również oprawy

InterAct Ready z wbudowaną łącznością bezprzewodową oraz zintegrowanymi

czujnikami ruchu i światła dziennego. Dzięki temu oprawy CoreLine Highbay Gen5

mogą być stosowane z dowolnym systemem oświetleniowym, który jest podłączony

do InterAct.

Dane produktu

Informacje ogólne

Klasa ochrony IEC -

Materiał Stal

Kolor akcesorium Szary

Marka Philips

 

Mechanika i korpus

Całkowita długość 227 mm

Całkowita szerokość 180 mm

Całkowita wysokość 46 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) NaN x NaN x NaN mm

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami -

Ocena zrównoważonego rozwoju -

 

Dane produktu

Full EOC 871951495606399

Nazwa produktu na zamówieniu BY121Z G5 BR L200
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LightingLighting



EAN/UPC - Produkt 8719514956063

Kod zamówienia 95606399

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 4

Numer seryjny (12NC) 911401633208

Waga netto 1,610 kg

Pełna nazwa produktu BY121Z G5 BR L200

EAN/UPC – Opakowanie 8719514956087

Rysunki techniczne

2
4
4

180

161 46

72

1
2

1
2

20 20

Ø15

CoreLine Highbay Gen5
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