Lighting

CoreLine Batten
BN126Z REF A2 L600
Bescherming tegen vingers - 0,5 J standaard plus - White
De CoreLine Batten maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke
en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Dankzij het efficiënte ontwerp verloopt
de installatie snel en eenvoudig en kan een naadloze lichtlijn worden gecreëerd
zonder extra benodigdheden. CoreLine Batten biedt een universele lichtverdeling,
een homogene verlichtingssterkte en visueel comfort. Daarnaast zijn InterAct-ready
armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie verkrijgbaar, klaar voor
gebruik in combinatie met Interact-gateways, -sensoren en -software.

Waarschuwingen en veiligheid
• Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we
nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
• Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan
Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens
Algemene informatie

Totale breedte

81 mm

IEC beschermingsklasse

Veiligheidsklasse I

Totale hoogte

120 mm

CE-markering

CE-markering

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

120 x 81 x 595 mm (4.7 x 3.2 x 23.4 in)

Materiaal

Steel

Accessoirekleur

White

Bedrijfs- en Elektrische gegevens
Ingangsspanning

-V

Ingangsfrequentie

- Hz

Goedkeuring en Toepassing
IP-classificatie

IP 20 [ Bescherming tegen vingers]

IK-classificatie

IK04 [ 0,5 J standaard plus]

Productgegevens
Volledige productcode

871016336579499

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productnaam voor bestelling

BN126Z REF A2 L600

Totale lengte

EAN/UPC - Product

8710163365794
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595 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

CoreLine Batten

Bestelcode

36579499

Lokale bestelcode

36579499

Nettogewicht SAP (per stuk)

SAP-numerator - Aantal per pak

1

SAP-numerator - Dozen per buitendoos

10

Materiaalnr. (12NC)

911401776852

0,363 kg

Maatschets
81

5
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310
500
CoreLine Batten acc. BN120Z
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