Lighting

CoreLine Batten
BN126Z REF A1 L600
Fingerbeskyttet - 0.5 J standard plus - hvit
CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige
lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen
rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten
gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact
Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien,
og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety
• Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en
kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
• Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og
produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata
Generell informasjon

Total høyde

121 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)

121 x 28 x 595 mm (4.8 x 1.1 x 23.4 in)

IEC-beskyttelsesklasse

Sikkerhetsklasse I

CE-merke

CE mark

Materialer

Steel

Godkjenning og bruk

Tilbehørsfarge

hvit

Ingress beskyttelseskode

IP20 [ Fingerbeskyttet]

Mek. støt, beskyttelseskode

IK04 [ 0.5 J standard plus]

Drift og elektrisk
Inngangsspenning

-V

Produktdata

Inngangsfrekvens

- Hz

Fullstendig produktkode

871016336575699

Produktnavn for bestilling

BN126Z REF A1 L600

Mekanisk og innfatning

EAN/UPC – produkt

8710163365756

Total lengde

595 mm

Bestillingskode

36575699

Total bredde

27,5 mm

Lokal bestillingskode

3303456
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CoreLine Batten

SAP-teller – antall per pakke

1

SAP-teller – pakker per utvendige

10

SAP-materialer

911401776812

Nettovekt (stykk)

0,349 kg

Målskisse

27.5

5

310

4.5

121

595

500
CoreLine Batten acc. BN120Z
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