
GentleSpace 2
BY470P/BY471P
BY470Z MBA SI

Instelbare montagebeugel

Met de introductie van de GentleSpace LED-armatuur realiseerde Philips een

doorbraak in de verlichting van hoge ruimten. De GentleSpace LED bracht een

besparing op energieverbruik, een lange levensduur en een innovatief ontwerp. Nu,

met de vernieuwde GentleSpace gen2 verbetert Philips wederom de prestaties van

deze armaturen familie, zelfs bij extreme condities en temperaturen; een verdere

vermindering van het energieverbruik, een langere levensduur en vermindering van

de eigendomskosten. De GentleSpace2 Xtreme versie beschikt o.a. over

oververhittingsbescherming en is geschikt voor explosieve zones 2/22. Er is een

grote varieteit in accessoires beschikbaar zoals optieken, afwerkingen,

montagemogelijkheden en kappen waardoor altijd de ideale oplossing voor u

samengesteld kan worden. Het is ook mogelijk dit armatuur uit te rusten voor gebruik

in een centrale noodverlichtingsnetwerk (PSED)

Product gegevens

Algemene informatie

Materiaal Steel

Pendelaccessoires Instelbare montagebeugel

Accessoirekleur Silver

Product Family Code BY470Z [ GentleSpace 2 acc]

 

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Elektrische accessoires No [ -]

 

Mechanische eigenschappen en Behuizing

verpakking 450 mm

verpakking 130 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

 

Productgegevens

Volledige productcode 871829190047400

Productnaam voor bestelling BY470Z MBA SI

EAN/UPC - Product 8718291900474

Bestelcode 90047400

Datasheet, 2019, oktober 7 Wijziging van gegevens voorbehouden

LightingLighting



Local Code BY470ZMBA

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1

Materiaalnr. (12NC) 910925255114

Netto gewicht (per stuk) 1,850 kg

GentleSpace 2 BY470P/BY471P
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