Lighting

CoreLine Batten
BN126Z REF A1 L600
Sormisuojattu - 0.5 J standard plus - Valkoinen
CoreLine-valolista täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja
laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan
suunnittelun ansiosta, ja saumattoman ramppivalaisinratkaisun luonti on helppoa
ilman lisävarusteita. CoreLine-valolistan valonjako on tasainen ja
valaistusvoimakkuus yhtenäinen silmien mukavuuden takaamiseksi. Sarjassa on
myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka
voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Rajoitukset ja turvallisuus
• Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että
valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
• Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista
vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot
Yleistä tietoa

Kokonaisleveys

27,5 mm

Suojausluokka IEC

Suojausluokka I

Kokonaiskorkeus

121 mm

CE-merkintä

CE-merkintä

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

121 x 28 x 595 mm (4.8 x 1.1 x 23.4 in)

Materiaali

Teräs

Lisävarusteen väri

Valkoinen

Käyttö ja sähkötiedot
Ottojännite

-V

Syöttötaajuus

- Hz

Mekaaniset tiedot ja runko
Kokonaispituus
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595 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet
IP-luokka

IP20 [ Sormisuojattu]

Mek. iskun suojauskoodi

IK04 [ 0.5 J standard plus]

Tuotetiedot
Koko tuotekoodi

871016336575699

Tilaustuotteen nimi

BN126Z REF A1 L600

EAN/UPC – tuote

8710163365756

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Batten

Tilauskoodi

36575699

Paikallinen koodi

4355527

SAP-nettopaino (kappale)

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus

1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa

10

SAP-materiaali

911401776812

0,349 kg

Mittapiirros

27.5

5

310

4.5

121

595

500
CoreLine Batten acc. BN120Z
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