Lighting

eW Downlight
Powercore
BCS402 9xLED-HB/NW-4000 65 WH KIT MSR
4000 K - Ângulo do facho 65° - WH
O eW Downlight Powercore é um downlighter LED de luz branca de dimensões
compactas, instalação sobrepor, desenvolvido para iluminação geral. De fácil
instalação, é indicado para lobbies, corredores, elevadores, salas de conferência,
espaços comuns e ambientes comerciais. Com design discreto e elegante, é
especialmente apropriado onde a instalação embutida não é possível.A tecnologia
Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso da saída de
energia para a fixação diretamente à tensão da rede, eliminando a necessidade de
fontes de alimentação externas. O uso de fiação padrão simplifica drasticamente a
instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto
Informações gerais

Dados elétricos e de operação

Número de fontes de luz

9 [ 9 pçs]

Tensão de entrada

220-240 V

Código da família das lâmpadas

LED-HB [ LED High Brightness]

Frequência de entrada

50 a 60 Hz

Cor da fonte de luz

NW

Fonte de luz substituível

Não

Controles e dimerização

Controlador incluído

Sim

Regulável

Tipo de ótica

65 [ Ângulo do facho 65°]

Pronto para instalar

KIT

Dados mecânicos e de compartimento

Marca de inflamabilidade

F [ F]

Cor

Descrição do tipo

MSR [ Uso geral]

Marca CE

CE

WH

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada
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Sim

IP20 [ IP20]

Dados sujeitos a alteração

eW Downlight Powercore

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Nome de produto da encomenda

BCS402 9xLED-HB/NW-4000 65 WH
KIT MSR

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)

527 lm

Eficiência da luminária LED inicial

35,1 lm/W

EAN/UPC – Produto

8717943700196

Temperatura de cor correlacionada inicial

4000 K

Código de encomenda

910503700347

Índice de reprodução de cor inicial

85

Código de encomenda local

910503700347

Potência de entrada inicial

15 W

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Condições de aplicação
Intervalo de temperatura ambiente

-20 a +50 °C

Nível de regulação máximo

20% (depends on dimmer, ELV)

Adequado para uma comutação aleatória

Sim

Numerador SAP – Embalagens por exterior

4

Nº do material (12NC)

910503700347

Peso líquido SAP (peça)

1,410 kg

Dados do produto
Código do produto completo

871794370019699

Desenho dimensional

54 mm
(2.1 in)

164 mm (6.5 in)

21 mm
(0.8 in)

191 mm (7.5 in)

191 mm (7.5 in)

eW Downlight Powercore gen2
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