Lighting

Coreline Highbay
Gen4
BY121Z G4 BR L400
Accessory - Coreline Highbay Gen4
Efter framgångarna med föregående generation CoreLine High-bay har vi med
uppgraderingen till en ny generation ytterligare förbättrat prestanda med ny
innovativ design för större effektivitet, längre livslängd (för ännu bättre total
ägandekostnad (TCO)) och DALI-ljusreglering för ytterligare besparingar. CoreLine
High-bay G4 är avsedd som ersättning för HPI 250/400 W-armaturer och Philips
pålitliga LED-teknologi erbjuder ett antal fördelar: hög ljuskvalitet, utökad livslängd,
lägre energiförbrukning, reducerade underhållskostnader och d-märke. CoreLine
High-bay G4 kan anslutas till det befintliga nätet och tack vare armaturens
kompakta storlek och låga vikt är den enkel att hantera och underhålla.

Produktdata
Allmän information

Användning och godkännande

CE-märkning

-

Kod för kapslingsklass

-

Material

Stål

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK08 [ 5 J vandalskyddad]

Vinkel

60°

Tillbehörsfärg

grå

Mekanik och armaturhus

Produktdata
Fullständig produktkod

871016334187300

Beställningsproduktnamn

BY121Z G4 BR L400

Total längd

398 mm

EAN/UPC – Produkt

8710163341873

Total bredd

171 mm

Beställningsnummer

34187300

Total höjd

50 mm

Lokal kod

7214872

Mått (höjd × bredd × djup)

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

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

Räknare - antal förpackningar per kartong

4

Materialnummer (12NC)

911401511761
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Coreline Highbay Gen4

Nettovikt (stycke)

1,700 kg
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