Lighting

CoreLine Régua G3
BN126Z REF A1 L1500
Proteção de dedos - IK04 - WH
Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem
soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma
substancial poupança de energia e de assistência. A régua pertencente à gama de
produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as réguas tradicionais com
lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito
simples.

Avisos e Segurança
• O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte,
recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
• Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de
falhas e a garantia de produto será anulada.

Dados do produto
Informações gerais

Altura total

121 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

121 x 28 x 1145 mm (4.8 x 1.1 x 45.1 in)

Classe de proteção IEC

Classe de segurança I

Marca CE

CE

Material

STL

Aprovação e aplicação

Cor do acessório

WH

Código de proteção de entrada

IP20 [ Proteção de dedos]

Código de proteção mecânica contra impactos

IK04 [ IK04]

Dados elétricos e de funcionamento
Tensão de entrada

-V

Dados do produto

Frequência de entrada

- Hz

Código do produto completo

871016336577099

Nome de produto da encomenda

BN126Z REF A1 L1500

Dados mecânicos e de revestimento

EAN/UPC – Produto

8710163365770

Comprimento global

1145 mm

Código de encomenda

36577099

Largura total

27,5 mm

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1
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Dados sujeitos a alteração

CoreLine Régua G3

Numerador – Embalagens por caixa exterior

10

Material SAP

911401776832

Desenho dimensional

27.5

5

972

4.5

121

1445

1144

BN126Z REF A1 L1500
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