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Highbay
BY102Z ALU
CoreLine Value Highbay - Accessory - ALU
O CoreLine Value Highbay é a opção correta para projetos em que a especificação
essencial e a facilidade de instalação constituem elementos fundamentais. É
facultado com qualidade de luz elevada e fiável, boa vida útil, poupanças de energia
e menos manutenção. O CoreLine Value High-bay oferece vantagens claras também
para o instalador. A luminária pode ser instalada na grelha existente e a ligação
elétrica é simples – não é necessário abrir a luminária para realizar a instalação, e o
conector IP65 externo facilita o manuseio. Está disponível uma seleção de
acessórios opcionais, incluindo refletores e um suporte que aumentam a
flexibilidade da instalação.

Dados do produto
Informações gerais

Largura total

543 mm

Classe de proteção IEC

-

Altura total

153 mm

Marca CE

Não

Diâmetro total

543 mm

Material

ALU

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

153 x 543 x 543 mm (6 x 21.4 x 21.4 in)

Ângulo

Não

Cor do acessório

ALU

Dados elétricos e de funcionamento
Tensão de entrada

-V

Frequência de entrada

- Hz

Dados mecânicos e de revestimento
Comprimento global
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543 mm

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada

-

Código de proteção mecânica contra impactos

-

Dados do produto
Código do produto completo

871951454584799

Nome de produto da encomenda

BY102Z ALU

EAN/UPC – Produto

8719514545847

Dados sujeitos a alteração

CoreLine Value Highbay

Código de encomenda

54584799

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior

6

Material SAP

911401677207

Copiar peso líquido (peça)

0,700 kg

Desenho dimensional
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