
Coreline Highbay
BY121Z G4 BR L300

Accessory - Coreline Highbay

CoreLine Highbay Gen4 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve,

gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het is een

betrouwbare armatuur met een zeer lange levensduur, het levert grote

energiebesparingen op en er is minder onderhoud voor nodig. Tegelijkertijd is de

CoreLine Highbay heel eenvoudig in gebruik. De armatuur kan geïnstalleerd worden

in het bestaande elektriciteitsnet en de elektrische verbinding is eenvoudig tot stand

te brengen. De armatuur en een externe IP65-connector hoeven daar niet voor te

worden geopend. U hebt de keus uit twee bundelhoeken: een smalle en brede

bundel om uw verlichtingsplan volledig aan te passen aan uw specfieke behoeftes.

Dit assortiment omvat ook Interact Ready armaturen met ingebouwde draadloze

communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. CoreLine Highbay

Gen4 kan meteen worden gebruikt met elk Interact systeem voor connected lighting.

Product gegevens

Algemene informatie

IEC beschermingsklasse -

CE-markering Nee

Materiaal Steel

Hoek 90°

Accessoirekleur Grey

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning - V

Ingangsfrequentie - Hz

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Totale lengte 302 mm

Totale breedte 161 mm

Totale hoogte 50 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 50 x 161 x 302 mm

 

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie -

IK-classificatie -

 

Productgegevens

Volledige productcode 871016334186600

Productnaam voor bestelling BY121Z G4 BR L300

EAN/UPC - Product 8710163341866

Bestelcode 34186600
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Lokale code 34186600

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 4

SAP-materiaal 911401511561

Net Weight (Piece) 1,700 kg

Maatschets

BY121Z G4 BR L300

Coreline Highbay
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