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CoreLine Value Highbay - Accessory - Aluminium

De CoreLine Value Highbay-serie is de juiste keuze voor projecten waarvoor

essentiële specificaties en installatiegemak vereist zijn. De armaturen leveren een

betrouwbare, hoge lichtkwaliteit, een lange levensduur, energiebesparing en minder

onderhoud. De CoreLine Value Highbay-armaturen bieden ook aanzienlijke

voordelen voor de installateur. Ze kunnen eenvoudig op het bestaande

elektriciteitssysteem worden aangesloten en hoeven niet te worden geopend voor

installatie of onderhoud. De externe IP65-connector maakt aansluiting nog

gemakkelijker. Er zijn diverse optionele accessoires verkrijgbaar, waaronder

reflectors en een beugel voor nog meer installatieflexibiliteit.

Product gegevens

Algemene informatie

Hoek -

Accessoirekleur Aluminium

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning - V

Line Frequency - Hz

Ingangsfrequentie - Hz

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Totale lengte 474 mm

Totale breedte 474 mm

Totale hoogte 141 mm

Totale diameter 474 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 141 x 474 x 474 mm

Materiaal Aluminium

 

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse -

IK-classificatie -

Beschermingsklasse IEC -

 

Productgegevens

Full EOC 871951454583099

Productnaam voor bestelling BY101Z ALU

Bestelcode 54583099
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Lokale code 54583099

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 6

Materiaalnummer (12NC) 911401677107

Volledige productnaam BY101Z ALU

EAN/UPC - Case 8719514545854

Maatschets

CoreLine Value Highbay
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