
Ledinaire Campânula
BY020Z G2 ALU

Ledinaire Campânula - Accessory - Alumínio

A gama Ledinaire Highbay contém uma seleção de luminárias LED Highbay prontas

a utilizar, dotadas dos elevados níveis de qualidade Philips a um preço competitivo.

Fiáveis, energeticamente eficientes e de preço acessível. A Ledinaire Highbay

permite uma instalação simples e flexível, seja num gancho ou num suporte

opcional. Os produtos pode ser instalados com refletores opcionais para reduzir

encandeamento.

Dados do produto

Informações gerais

Cor do acessório Alumínio

Tier Valor

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frequência de entrada - Hz

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 382 mm

Largura total 382 mm

Altura total 156 mm

Diâmetro global 382 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 156 x 382 x 382 mm

Material Alumínio

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada -

Código de proteção mecânica contra impactos -

Classe de proteção IEC -

 

Dados do produto

Full EOC 871951453017199

Nome de produto da encomenda BY020Z G2 ALU

EAN/UPC – Produto 8719514530171

Código de encomenda 53017199

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 4

Número de material (12NC) 911401657907

Nome do produto completo BY020Z G2 ALU

EAN/UPC – Caixa 8719514939424
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