Lighting

GentleSpace gen2
BY470Z MBA WH
wspornik montażowy regulowany
Wprowadzenie w roku 2011 opraw Philips GentleSpace LED stanowiło przełom w
systemach oświetlenia typu Highbay. Nowe urządzenia oferowały znacznie niższe
zużycie energii, długi okres eksploatacji i nowatorską konstrukcję. Obecnie, dzięki
oprawom GentleSpace gen2, firma Philips zapewnia jeszcze lepsze efekty: niższy
całkowity koszt użytkowania, nawet w ekstremalnych warunkach, dzięki wersji GS-2
Xtreme, której można używać w temperaturze do +60°C lub której okres eksploatacji
wynosi 100 000 godzin (L80). Obie te cechy są możliwe dzięki zintegrowanej funkcji
ochrony przed przegrzaniem. Dodatkowo dostępne są różnorodne opcje — np. w
zakresie optyki, powłok, sposobu montażu i materiałów kloszy oraz przydatności do
stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 2/22 — które gwarantują, że jest to
rozwiązanie idealnie dostosowane do potrzeb użytkownika. Dodatkowo oprawy
GentleSpace gen2 w wersji PSED mogą być stosowane w systemach centralnego
oświetlenia awaryjnego.

Dane produktu
Informacje podstawowe

Wymiary (wysokość x szerokość x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

głębokość)

in)

Materiał

STL

Akcesoria do zwieszania

MBA [ wspornik montażowy regulowany]

Kolor akcesorium

WH

Dane techniczne produktu

Product Family Code

BY470Z [ GentleSpace 2 acc]

Pełny kod produktu

871829190866100

Nazwa produktu na zamówieniu

BY470Z MBA WH

EAN/UPC - Produkt

8718291908661

Kod zamówienia

90866100

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu

1

Eksploatacja i połączenie elektryczne
Akcesoria elektryczne

brak [ -]

Mechanika i korpus
Długość
Szerokość
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paczce
450 mm

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu

130 mm

zewnętrznym

1

Dane wkrótce ulegną zmianie

GentleSpace gen2

Materiał Nr (12NC)

910925255156

Waga netto (szt.)

1,850 kg
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