
Coreline Highbay
Gen4
BY121Z G4 BR L400

- Accessory

CoreLine Highbay Gen4 uppfyller CoreLines löfte om innovativa, användarvänliga

och högkvalitativa armaturer. En tillförlitlig, högeffektiv armatur med mycket lång

livslängd som ger stora energibesparingar och kräver mindre underhåll. Samtidigt är

CoreLine Highbay mycket lätt att hantera. Armaturen kan installeras i det befintliga

elnätet, och den elektriska anslutningen är enkel att utföra eftersom armaturen inte

behöver öppnas och har ett externt kontaktdon med IP65. Tack vare valet mellan två

spridningsvinklar – smal- och bredstrålande ljusfördelning – kan du justera

belysningen efter dina specifika behov. I den här serien ingår även Interact Ready-

armaturer med inbyggd trådlös kommunikation och integrerade rörelse-och

dagsljussensorer. Därför är CoreLine Highbay Gen4 redo att användas tillsammans

med alla Interact-anslutna belysningssystem.

Produktdata

Allmän information

Vinkel 60°

Tillbehörsfärg Grå

Värdetrappa Prestanda

 

Drift och elektricitet

Ingångsspänning - V

Line Frequency - Hz

Ingångsfrekvens - Hz

 

Mekanik och armaturhus

Total längd 398 mm

Total bredd 171 mm

Total höjd 50 mm

Mått (höjd × bredd × djup) 50 x 171 x 398 mm

Material Stål

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass -

Skyddskod för mekanisk påverkan -

Skyddsklass IEC -
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CE-märkning -

 

Produktdata

Full EOC 871016334187300

Beställningsproduktnamn BY121Z G4 BR L400

Beställningsnummer 34187300

Lokal kod 7214872

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 4

Materialnummer (12NC) 911401511761

Fullständigt produktnamn BY121Z G4 BR L400

EAN/UPC - Hölje 8710163341873

Beskrivning av lokal kod 7214872
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