Lighting

Coreline Highbay
Gen4
BY121Z G4 BR L400
Accessory - Coreline Highbay Gen4
Po úspěchu předchozí generace řady CoreLine High-bay přichází nová generace
s ještě lepším výkonem, novým designem a vyšší účinností, delší životností (což dále
snižuje celkové provozní náklady) a s volitelnou regulací DALI pro ještě větší úspory.
Řada CoreLine High-bay G4 byla navržena jako náhrada svítidel HPI 250/400 W.
Zákazníkům nabízí všechny výhody LED osvětlení – kvalitní a čisté světlo, delší
provozní životnost, sníženou spotřebu energie a méně údržby – od zavedeného
výrobce. Současně přináší významné výhody z pohledu montáže. Svítidla lze
instalovat do stávajících soustav. Elektrické připojení je jednoduché: Při montáži či
údržbě není třeba svítidlo otevírat. Díky své menší velikosti a hmotnosti v porovnání
s tradičními svítidly nabízí velmi snadnou manipulaci.

Údaje o produktu
General Information

Approval and Application

Značka CE

-

IP kód

-

Materiál

Steel

Kód ochrany proti mechanickým nárazům

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Úhel

60°

Barva příslušenství

GR

Mechanical and Housing

Product Data
Úplný kód výrobku

871016334187300

Objednací název produktu

BY121Z G4 BR L400

Celková délka

398 mm

EAN/UPC – výrobek

8710163341873

Celková šířka

171 mm

Objednací kód

34187300

Celková výška

50 mm

Číslování SAP – počet v balení

1

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

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

Číslování SAP – balení v krabičce

4

Materiál SAP

911401511761
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Změna údajů vyhrazena

Coreline Highbay Gen4

Celková hmotnost SAP (kus)

1,700 kg



Rozměrové výkresy





Mechanical Accessory
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