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Accessory - Coreline Highbay Gen4

Svítidla CoreLine Highbay Gen4 naplňují slib řady CoreLine, že bude poskytovat

inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Spolehlivé svítidlo s vysokou

účinností a velmi dlouhou životností přináší velkou úsporu energie a snižuje

požadavky na údržbu. Se svítidlem CoreLine Highbay je navíc možné velmi snadno

manipulovat. Svítidlo lze instalovat do stávající rozvodné sítě, přičemž elektrické

připojení vyžaduje pouze velmi jednoduchý úkon bez nutnosti otevřít svítidlo nebo

vnější konektor s krytím IP65. Díky možnosti výběru ze dvou vyzařovacích úhlů,

úzkého a širokého, můžete osvětlení přesně přizpůsobit svým potřebám. Tato řada

zahrnuje také svítidla kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností

bezdrátové komunikace a integrovanými snímači pohybu a denního světla. Svítidla

CoreLine Highbay Gen4 jsou tak připravena k použití s libovolným systémem

propojeného osvětlení Interact.

Údaje o produktu

General information

Třída ochrany IEC -

Značka CE -

Materiál Steel

Úhel 60°

Barva příslušenství GR

 

Operating and electrical

Vstupní napětí - V

Vstupní frekvence - Hz

 

Mechanical and housing

Celková délka 398 mm

Celková šířka 171 mm

Celková výška 50 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 50 x 171 x 398 mm

 

Approval and application

IP kód -
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Kód ochrany proti mechanickým nárazům -

 

Product data

Úplný kód výrobku 871016334187300

Objednací název produktu BY121Z G4 BR L400

EAN/UPC – výrobek 8710163341873

Objednací kód 34187300

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 4

Materiál SAP 911401511761

Celková hmotnost kopie (kus) 1,700 kg

Rozměrové výkresy

BY121Z G4 BR L400

Coreline Highbay Gen4
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