Lighting

En driftssikker løsning
til vigtige projekter
CoreLine Value Highbay
CoreLine Value High-bay er det rigtige valg til projekter, hvor essentiel specifikation
og en nem installation er vigtig. Armaturet er meget pålideligt, har en høj lyskvalitet,
lang levetid, energibesparelser og kræver mindre vedligeholdelse. CoreLine Value
High-bay giver samtidig klare fordele for installatøren, da armaturet kan installeres
på det eksisterende gitter, og den elektriske forbindelse er ligetil – og der er derfor
ingen grund til at åbne armaturet til installationen, og det eksterne IP65-stik gør det
nemt at håndtere. Et udvalg af ekstra tilbehør er tilgængeligt, herunder reflektorer og
et beslag for yderligere at kunne øge installationsfleksibiliteten.

Fordele
• Opfylder behovene i forbindelse med vigtige projekter takket være et robust
design, der er vand- og støvtæt (IP65).
• Sparer energi- og vedligeholdelsesomkostninger.
• Nem installation takket være enkel affjedringskrog og eksternt stik.

Funktioner
• Moderne trykstøbt aluminiumshus af høj kvalitet
• Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med flux ved 70 % min.
sammenlignet med det oprindelige niveau.
• Høj effektivitet: op til 140 lm/W
• Ekstern IP65-forbindelse
• Valg af ekstraudstyr: Reflektorer og monteringsbeslag

Anvendelsesområder
• Fabrikker
• Lager- og logistikområder
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CoreLine Value Highbay

Oplysninger om produktet
CoreLine Value highbay bracket
(accessory)

Tilbehør

Ordercode 54602899
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CoreLine Value Highbay

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Anvendelsesbetingelser
Omgivelsestemperaturområde

-20 til +45 °C

Velegnet til vilkårlig omkobling

Nej

Indledende LEDarmaturvirkningsgrad

Startlysstrøm indgangseffekt

52921200

133 lm/W

20500 lm

154 W

136 lm/W

25500 lm

187 W

136 lm/W

10500 lm

77 W

Godkendelse og anvendelsesområde
Kode for mekanisk slagfasthed

IK06

Kode for indtrængningsbeskyttelse

IP65

Dæmpbar

BY101P LED200S/840
PSU WB

52922900

BY102P LED260S/840
PSU WB

54298300

Lysstyringssystemer og dæmpning

Indledende

Order Code Full Product Name

BY100P LED100S/840
PSU WB

Nej

Drift og el
Indgangsspænding

220 to 240 V

Generelle oplysninger
CE-mærke

CE-mærket

Beskyttelsesklasse IEC

Sikkerhedsklasse I

Driver medfølger

Ja

ENEC-mærke

-

Mærke for brændbarhed

-

Glødetrådstest

Temperatur 650
°C, varighed 30 s

Udskiftelig lyskilde

Nej

Antal forkoblingsenheder

1 enhed

Optiktype

90

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)
Indlendende kromaticitet

(0.385, 0.380)
SDCM<5

Indledende korreleret farvetemperatur

4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks

>80

Lysstrømtolerance

+/-10%

Mekanik og armaturhus
Farve

grå
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