
O soluție fiabilă
pentru proiectele
esențiale.
CoreLine Value Highbay

CoreLine Value Highbay, de calitate, pentru montaj la înălțimi mari este alegerea

potrivită pentru proiectele în care specificațiile esen'iale și ușurința instalării sunt

importante. Acesta asigură o calitate fiabilă a fluxului luminos, o durată de utilizare

optimă, economii de energie și mai puține operațiuni de întreținere. Aparatul de

iluminat CoreLine, de calitate pentru montaj la înălțimi mari oferă beneficii clare și

pentru instalator. Aparatul de iluminat poate fi instalat în rețeaua existentă și

conexiunile electrice sunt simple – nu este necesară deschiderea aparatului de

iluminat la instalare, iar conectorul extern IP65 simplifică lucrurile. Este disponibilă o

gamă de accesorii opționale, inclusiv reflectoare și un suport pentru a spori

flexibilitatea instalării.

Beneficii
• Satisface necesitățile proiectelor esențiale datorită designului robust și gradului

înalt de protecție împotriva apei și a prafului (IP65)

• Reduce costurile asociate facturilor de energie electrică și întreținerii

• Instalare ușoară datorită cârligului unic de suspendare și conectorului extern

Caracteristici
• Carcasă modernă, de înaltă calitate, din aluminiu turnat sub presiune

• Durată de viață îndelungată și eficiență ridicată: 50.000 ore cu flux la min. 70 %, în

comparație cu nivelul inițial

• Eficiență ridicată: de până la 140 lm/W

• Conexiune electrică externă IP65

• Gamă de accesorii opționale: reflectoare și suport de montaj
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Cerere
• Producție generală

• Depozite și centre de logistică

Detalii produs

CoreLine Value highbay bracket

(accessory)

Accesorii

 

Ordercode 54602899

CoreLine Value Highbay
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Application conditions

Interval temperatură ambientală -20 to +45 °C

Adecvat pentru comutare aleatorie No

 
Approval and application

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK06

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP65

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Nu

 
Operating and electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

 
General information

Marcaj CE Da

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță

I

Balast inclus Da

Marcaj ENEC -

Marcaj de inflamabilitate NO

Test de incandescență Temperatură 650

°C, durată 30 s

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unit

Tip de sistem optic 90

 
Initial performance (IEC compliant)

Cromatică inițială (0.385, 0.380)

SDCM<5

Temperatură de culoare inițială

corelată

4000 K

Indice inițial de redare a culorii >80

Toleranță flux luminos +/-10%

 
Mechanical and housing

Culoare GR

Initial performance (IEC compliant)

Order Code Full Product Name

Randament luminos LED

inițial

Flux luminos

inițial

Putere de intrare

inițială

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
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