
Oprawy TrueLine do
wbudowania
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC - Płytka zamykająca - Biel - Zestaw 2

modułów

Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego się w architekturę

wnętrza obiektu, nad którym pracują. Potrzebują linii świetlnej o subtelnym

wzornictwie zapewniającej wysoki poziom natężenia oświetlenia na stanowisku

pracy.  Projektanci poszukują opraw umożliwiających oszczędzanie energii, a

jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoki poziom natężenia oświetlenia

zgodny z normami oświetlenia biurowego. Z kolei pracownicy biurowi oczekują

komfortowych dla wzroku warunków oświetleniowych, które umożliwią wzrost

efektywności ich pracy. Rozwiązanie TrueLine do wbudowania pozwala spełnić

wszystkie te wymagania. Oprawa TrueLine jest dostępna również w

wersjach nasufitowej i podwieszanej.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w

którym ma być zainstalowana oprawa

• Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może

zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Dane produktu

Informacje ogólne

Kąt -

Kolor akcesorium Biel

Rodzina produktów RC530Z [TrueLine ACC]

Tier Specyfikacja

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe - V

Częstotliwość linii 0 Hz
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Częstotliwość wejściowa 0 Hz

 

Mechanika i korpus

Całkowita długość 45 mm

Całkowita szerokość 75 mm

Całkowita wysokość 78 mm

Szerokość 42 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x

głębokość)

78 x 75 x 45 mm

Materiał Stal

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK02 [0,2 J standardowa]

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa I

 

Dane produktu

Full EOC 871869687480699

Nazwa produktu na zamówieniu RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Kod zamówienia 87480699

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 20

Numer materiału (12NC) 910403219703

Pełna nazwa produktu RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC – Opakowanie 8718696871317

Oprawy TrueLine do wbudowania

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.
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