
CoreLine Batten
BN126Z SC

- IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele - IK04 | 0,5 J

standard plus - Oțel

CoreLine Batten respectă promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare,

ușor de utilizat și de înaltă calitate. Designul eficient face instalarea rapidă și ușoară,

permițând crearea de linii de lumină neîntrerupte, fără accesorii suplimentare.

CoreLine Batten livrează o distribuție universală a luminii, susținând iluminarea

omogenă și confortul vizual. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații

wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile pentru utilizarea cu gateway-uri,

senzori și cu softwareul Interact.

Warnings and safety
• Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării apei și astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se

vor instala aparatele de iluminat să fie verificat corespunzător

• În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify

nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Catalog de date

General information

Culoare accesoriu Oțel

Tier Performanță

 

Operating and electrical

Tensiune de intrare - V

Frecvență linie - Hz

Frecvență de intrare - Hz

 

Mechanical and housing

Lungime totală 57 mm

Lățime totală 22 mm

Înălțime totală 1.000 mm

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 1000 x 22 x 57 mm

Material Oțel

 

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20 [Protejat împotriva contactului cu

degetele]
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Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK04 [0,5 J standard plus]

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranţă I

 

Product data

Full EOC 871016336574999

Nume comandă produs BN126Z SC

Cod de comandă 36574999

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 108

Număr material (12NC) 911401776802

Numele complet al produsului BN126Z SC

EAN/UPC – Cutie 8710163365831
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