Lighting

Luotettava ratkaisu
vaativiin projekteihin.
CoreLine Value Highbay
CoreLine Value High-bay on oikea valinta sellaisiin projekteihin, joissa erityisesti
laatu ja helppo asennus ovat tärkeitä. Valaisimella on laadukas valon laatu, pitkä
käyttöikä, matalampi energiankulutus, ja sitä tarvitsee huoltaa harvemmin. CoreLine
Value High-bay tarjoaa myös selkeitä etuja urakoitsijoillekin. Valaisin voidaan
asentaa jo aiemmin asennettuun ripustuskiskoon ja sähköliitännät ovat
yksinkertaiset – valaisinta ei tarvitse avata asentamisen ajaksi ja ulkoinen IP65-liitin
helpottaa valaisimen käsittelyä. Valaisimeen on saatavilla valikoima lisävarusteita,
kuten heijastimia ja sankakiinnike, jotka tekevät asennuksesta vieläkin
joustavampaa.

Hyödyt
• Kestävä sekä vesi- ja pölytiivis (IP65) rakenne sopii monenlaisiin tärkeisiin
projekteihin
• Säästää energia- ja huoltokustannuksissa
• Asennus on helppoa ripustuskoukulla ja ulkoisella liittimellä

Ominaisuudet
• Laadukas ja moderni painevalettu alumiinirunko
• Pitkäikäinen ja tehokas: 50 000 tuntia valovirta vähintään 70 %:n tasolla
alkuperäisestä
• Korkea valotehokkuus: jopa 140 lm/W
• Ulkoinen IP65-sähköliitin
• Valikoima lisävarusteita: heijastimia ja sankakiinnike

Käyttökohteet
• Teollisuus
• Varastot ja logistiikkakeskukset
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CoreLine Value Highbay

Tuotetiedot
CoreLine Value highbay bracket
(accessory)

Lisätarvikkeet

Ordercode 54602899
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CoreLine Value Highbay

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Käyttökohteiden olosuhteet
Ympäristölämpötila-alue

-20 ... +45 °C

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/

Ei

sammutukseen

Hyväksyntä ja käyttökohteet
Mek. iskun suojauskoodi

IK06

IP-luokka

IP65

LED-valaisimen tehokkuus
Order Code Full Product Name

alussa

Valovirta alussa Ottoteho alussa

52921200

BY101P LED200S/840 PSU WB 133 lm/W

20500 lm

154 W

52922900

BY102P LED260S/840 PSU WB 136 lm/W

25500 lm

187 W

54298300

BY100P LED100S/840 PSU WB 136 lm/W

10500 lm

77 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys
Himmennettävä

Ei

Käyttö ja sähkötiedot
Ottojännite

220 - 240 V

Yleistä tietoa
CE-merkintä

CE-merkintä

Suojausluokka IEC

Suojausluokka I

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Kyllä

ENEC-merkintä

-

Tulenarkuusmerkintä

-

Hehkulankatesti

Lämpötila 650 °C,
kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa

Ei

Liitäntälaitteiden määrä

1 yksikkö

Optiikan tyyppi

90

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)
Alkukromaattisuus

(0.385, 0.380)
SDCM<5

Alun vast. värilämpötila

4000 K

Alun värintoistoindeksi

>80

Valovuotoleranssi

+/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko
Väri

Harmaa
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