Lighting

Coreline Highbay
Gen4
BY121Z G4 BR L400
Accessory - Coreline Highbay Gen4
A CoreLine Highbay Gen4 a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív,
egyszerűen használható és kiváló minőségű világítótesteket biztosít. Megbízható,
rendkívül hatékony, nagyon hosszú élettartamú lámpatest; nagy
energiamegtakarítást biztosít, és kevesebb karbantartást igényel. Ugyanakkor a
CoreLine Highbay nagyon könnyen kezelhető. A lámpatest felszerelhető a meglévő
hálózatra, és az elektromos csatlakoztatás is egyszerű feladat: nem kell kinyitni a
lámpatestet, külső IP65-ös csatlakozóval rendelkezik. Két sugárzási szög közül
választhat: keskeny és széles; így a világítási tervet pontosan az igényeinek
megfelelően állíthatja be. Ez a termékcsalád magában foglalja az Interactra
előkészített lámpatesteket is, amelyek beépített vezeték nélküli kommunikációval és
beépített mozgás- és napfényérzékelővel rendelkeznek. Így a CoreLine Highbay
Gen4 készen áll az Interact hálózatalapú világítástechnikai rendszerrel való
használatra.

Termék adatok
Általános információ

Bemeneti frekvencia

- Hz

IEC védelmi osztály

-

CE jelölés

-

Mechanika és tokozás

Anyag

Steel

Teljes hossz

398 mm

Szög

60°

Teljes szélesség

171 mm

A tartozék színe

GR

Teljes magasság

50 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység)

50 x 171 x 398 mm (2 x 6.7 x 15.7 in)

Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség
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Coreline Highbay Gen4

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Rendelési kód

34187300

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

-

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Mechanikus ütődésvédelmi kód

-

Számláló – csomag külső dobozonként

4

SAP anyag

911401511761

Copy Net Weight (Piece)

1,700 kg

Termékadatok
Teljes termékkód

871016334187300

A termék megrendelési neve

BY121Z G4 BR L400

EAN/UPC - termék

8710163341873
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