Lighting

CoreLine Batten
BN126Z REF A1 L1800
Ujjak behatolása ellen védett - 0.5 J standard plus - WH
Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási
megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és
karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine szabadonsugárzó
LED-es termékekkel fénycsöves, hagyományos szabadonsugárzók válthatók ki.
Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Figyelmeztetések és biztonság
• A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett
használati környezetét.
• Ha nem követi a fenti tanácsot, és a világítótestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék
hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok
Általános információ

Méretek (magasság × szélesség × mélység)

121 x 28 x 1745 mm (4.8 x 1.1 x 68.7 in)

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

CE jelölés

CE mark

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Anyag

Steel

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett]

A tartozék színe

WH

Mechanikus ütődésvédelmi kód

IK04 [ 0.5 J standard plus]

Működtetés és elektronika

Termékadatok

Bemeneti feszültség

-V

Teljes termékkód

871016336578799

Bemeneti frekvencia

- Hz

A termék megrendelési neve

BN126Z REF A1 L1800

EAN/UPC - termék

8710163365787

Mechanika és tokozás

Rendelési kód

36578799

Teljes hossz

1745 mm

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Teljes szélesség

27,5 mm

Számláló – csomag külső dobozonként

10

Teljes magasság

121 mm

SAP anyag

911401776842
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CoreLine Batten

Copy Net Weight (Piece)

1,042 kg

Méretezett rajza

27.5

121

1745

1650

4.5

5

1280

BN126Z REF A1 L1800
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