Lighting

CoreLine Campânula
G4
BY121Z G4 BR L300
Accessory - CoreLine Campânula G4
Após o êxito da geração anterior da CoreLine Campânula, a atualização para
umanova geração confere mais melhorias ao rendimento com um novo design
inovadore proporciona maior eficiência, uma vida útil maior (que melhora o custo
total depropriedade) e uma regulação DALI opcional para poupar ainda mais.
Concebida parasubstituir as luminárias HPI 250/400 W, a CoreLine Campânula G4
proporciona aosutilizadores todas as vantagens da iluminação LED: qualidade de
luz excelente, longavida útil, custos menores em energia e menor manutenção. Além
disso, proporcionavantagens muito claras ao instalador, pois a luminária pode ser
instalada na redeexistente. A ligação elétrica é simples: não é necessário abrir a
luminária para a respetivainstalação ou manutenção. Além disso, por ser mais
pequena e mais leve do que asluminárias convencionais, é muito fácil de manusear.

Dados do produto
Informações gerais

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

50 x 170 x 307 mm (2 x 6.7 x 12.1 in)

Marca CE

Não

Material

STL

Aprovação e aplicação

Ângulo

A90

Código de proteção de entrada

-

Cor do acessório

GR

Código de proteção mecânica contra impactos

IK08 [ IK08]

Dados mecânicos e de revestimento

Dados do produto

Comprimento global

307 mm

Código do produto completo

871016334186600

Largura total

170 mm

Nome de produto da encomenda

BY121Z G4 BR L300

Altura total

50 mm

EAN/UPC – Produto

8710163341866

Código de encomenda

34186600
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Dados sujeitos a alteração

CoreLine Campânula G4

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior

4

Material SAP

911401511561

Peso líquido SAP (Peça)

1,700 kg



Desenho dimensional





Mechanical Accessory
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