
CoreLine Recessed
RC132Z SMB-PLC

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci

poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim

zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine

Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces

wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

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

środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa

• Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia 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 Nikiel

Tier Wydajność

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe - V

Częstotliwość linii - Hz

Częstotliwość wejściowa - Hz

 

Mechanika i korpus

Całkowita długość 55 mm

Całkowita szerokość 25 mm

Całkowita wysokość 30 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 30 x 25 x 55 mm

Materiał Stal

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami -

Klasa ochrony IEC -

 

Dane produktu

Full EOC 871016336269499

Nazwa produktu na zamówieniu RC132Z SMB-PLC

Kod zamówienia 36269499

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 10

Numer materiału (12NC) 911401892180

Pełna nazwa produktu RC132Z SMB-PLC

EAN/UPC – Opakowanie 8710163362762
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