Lighting

Greenperform Batten
BY209Z MB-A
Accessory
GreenPerform Batten BN208C Dali là đèn batten LED chất lượng cao tiết kiệm năng
lượng đáng kể lên tới 50% so với đèn batten T8 truyền thống. BN208X tích hợp cấu
trúc tin cậy, đèn LED tuổi thọ cao và hệ thống điều khiển ZigBee tiêu chuẩn toàn cầu
để đạt được giải pháp nối mạng dễ sử dụng. Đồng thời, sản phẩm giúp tăng cường tiết
kiệm năng lượng lên tới 80% với tính năng hấp thu ánh sáng ban ngày và cảm biến sự
hiện diện của người.

Cảnh báo và An toàn
• Sản phẩm có IPX0 và vì vậy, không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng
kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn
• Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố
& quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

Dữ liệu sản phẩm
Thông tin chung

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học

IK03 [ 0,3 J]

Dấu CE

-

Vật liệu

Thép không gỉ

Thông số sản phẩm

Màu phụ kiện

Thép

Mã sản phẩm đầy đủ

911401567701

Tên sản phẩm khác

BY209Z MB-A

Mã đơn hàng

911401567701

Cơ khí và bộ vỏ
Chiều dài tổng thể

50 mm

Phần tử - Số lượng trên một bộ

1

Chiều rộng tổng thể

40 mm

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài

20

Chiều cao tổng thể

64 mm

Số vật liệu (12 chữ số)

911401567701

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)

64 x 40 x 50 mm (2.5 x 1.6 x 2 in)

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

0,060 kg

Phê duyệt và Ứng dụng
Mã bảo vệ chống xâm nhập
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IP20 [ Bảo vệ ngón tay]
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