
CoreLine Batten
BN126Z SC

- IP20 | Isoleret - IK04 | 0,5 J, standard plus - Stål

CoreLine Batten lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige

armaturer i høj kvalitet. Det effektive design gør installationen hurtig og nem, og

gidet giver mulighed for at skabe glidende og æstetiske lyslinjer uden yderligere

tilbehør. CoreLine Batten giver en universel lysfordeling, der understøtter ensartet

lysstyrke og en behagelig visuel oplevelse. Interact Ready armaturer med integreret

trådløs kommunikation fås også og kan bruges sammen med Interact gateways,

sensorer og software.

Advarsler og sikkerhed
• Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som

armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis

• Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod

fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data

Generelle oplysninger

Farve på tilbehør Stål

Plan ydelse

 

Drift og el

Indgangsspænding - V

Linjefrekvens - Hz

Indgangsfrekvens - Hz

 

Mekanik og armaturhus

Samlet længde 57 mm

Samlet bredde 22 mm

Samlet højde 1.000 mm

Mål (højde x bredde x dybde) 1000 x 22 x 57 mm

Materiale Stål

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20 [Isoleret]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK04 [0,5 J, standard plus]

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

 

Produktdata

Full EOC 871016336574999

Ordreproduktnavn BN126Z SC
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Ordrekode 36574999

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 108

Materiale nummer (12NC) 911401776802

Det fulde produktnavn BN126Z SC

EAN/UPC – kasse 8710163365831
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