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- - - - - Szary

CoreLine Value Highbay to najlepsze rozwiązanie do instalacji, w których

najważniejsze są specyfikacje o znaczeniu krytycznym oraz łatwość instalacji.

Oprawa ta zapewnia niezawodną, wysoką jakość światła, długi okres eksploatacji, a

także zmniejszenie zużycia energii i niższe koszty konserwacji. CoreLine Value

Highbay zapewnia również wyraźne korzyści instalatorom. Oprawę można łatwo

zainstalować i podłączyć do zasilania w istniejącej sieci — nie trzeba otwierać

oprawy, a złączka zewnętrzna o klasie szczelności IP65 zapewnia łatwą obsługę. Do

wyboru dostępne są akcesoria opcjonalne, w tym odbłyśniki i wsporniki montażowe,

które dodatkowo zwiększają elastyczność instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne

Klasa ochrony IEC -

Materiał Stal

Kolor akcesorium Szary

Marka Philips

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe - V

Częstotliwość linii - Hz

Częstotliwość wejściowa - Hz

 

Mechanika i korpus

Całkowita długość 216 mm

Całkowita szerokość 190 mm

Całkowita wysokość 40 mm

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

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami -

 

Dane produktu

Full EOC 871951454602899

Nazwa produktu na zamówieniu BY100Z BR L215

Kod zamówienia 54602899

Numerator - Quantity Per Pack 1
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Numerator - Packs per outer box 4

Numer seryjny (12NC) 911401676807

Waga netto 1,449 kg

Pełna nazwa produktu BY100Z BR L215

EAN/UPC – Opakowanie 8719514545878

Rysunki techniczne

CoreLine Value Highbay
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