Lighting

Pole Geartrays
EGS350
EGS350 SON-T150W WV
EGS350 - SON-T - 150 W - Brede uitvoering
A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A
gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors,
ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are
normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate
electrical components because of lack of space or because of high temperatures.

Product gegevens
Goedkeuring en Toepassing

Algemene informatie

IP-beschermingsklasse

IP 21 [ Bescherming tegen vingers,

Aantal lichtbronnen

1 [ 1 stuk]

Code lampenfamilie

SON-T [ SON-T]

Lampvermogen

150 W

IEC beschermingsklasse

Veiligheidsklasse I

Productgegevens

CE-markering

CE-markering

Volledige productcode

871155926718000

ENEC-merkteken

ENEC-markering

Productnaam voor bestelling

EGS350 SON-T150W WV

Product Family Code

EGS350 [ EGS350]

EAN/UPC - Product

8711559267180

Bestelcode

26718000

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Local Code

PCS150A

Ingangsspanning

Numerator - Aantal per pak

1

230 V

druipwaterdicht]

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaalnr. (12NC)

913609010418

Configuratie behuizing

Netto gewicht (per stuk)

2,400 kg

Brede uitvoering

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
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Pole Geartrays EGS350

Maatschets
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Gear EGS350
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