Lighting

Cleanroom LED
CR250B
CR150Z SMB W30L120
wieszak sufitowy do sufitów gipso-kartonowych
W pomieszczeniach czystych, np. w szpitalach, gabinetach zabiegowych,
przychodniach czy zakładach produkujących żywność, klienci potrzebują
sprawdzonych opraw o klasie szczelności IP65 i IP54, które są bezpieczne w
użytkowaniu oraz przystępne cenowo. Ta rodzina opraw cechuje się znakomitym
stosunkiem ceny do parametrów technicznych: technologia LED Philips zapewnia
światło o doskonałej jakości, a dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości
montażowych oprawy nadają się do najróżniejszych zastosowań. Oprawy spełniają
również wymagania wszystkich odnośnych norm (EC, EMC, RoHS).

Dane produktu
Informacje ogólne

Wymiary (wysokość x szerokość x

135 x 630 x 630 mm (5.3 x 24.8 x 24.8 in)

głębokość)

Klasa ochrony IEC

-

Znak CE

CE

Materiał

STL

Zatwierdzenie i Aplikacja

Akcesoria do zwieszania

SMB-PLC [ wieszak sufitowy do sufitów

Kod klasy szczelności IP

IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem]

gipso-kartonowych]

Odporność na udary mech.

IK03 [ IK03]

Kąt

brak

Kolor akcesorium

WH

Mechanika i korpus

Dane produktu
Pełny kod produktu

871869607298100

Nazwa produktu na zamówieniu

CR150Z SMB W30L120

Całkowita długość

630 mm

EAN/UPC - Produkt

8718696072981

Całkowita szerokość

630 mm

Kod zamówienia

07298100

Całkowita wysokość

135 mm

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu

1
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Dane wkrótce ulegną zmianie

Cleanroom LED CR250B

Numerator SAP – Liczba paczek w

1

opakowaniu zewnętrznym
Materiał Nr (12NC)

910930030718

Waga netto (szt.) SAP

4,000 kg
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