
TrueLine, süllyesztett
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

TrueLine ACC - Végelem - WH - 2 részből álló csomag

Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel

az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot

szeretnének. A tervezők az energiamegtakarítást elősegítő, ugyanakkor a megfelelő

megvilágítást biztosító, és az irodai világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő

lámpatesteket szeretnének. A süllyesztett TrueLine a fenti követelmények

mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt

változatban is kapható.

Figyelmeztetések és biztonság
• A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett

használati környezetét.

• Ha nem követi a fenti tanácsot, és a világítótestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék

hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok

Általános információ

IEC védelmi osztály I. biztonsági osztály

UL jelölés Nem

Anyag Steel

Felfüggesztő tartozékok No [ -]

Mechanikai tartozékok EP [ Végelem]

Csomagolási kiszerelés SET [ 2 részből álló csomag]

Szög -

A tartozék színe WH

Tartozék PFC RC530Z

Szervizcímke Igen

Termékcsalád kódja RC530Z [ TrueLine ACC]

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség - V

Bemeneti frekvencia 0 Hz

 

Mechanika és tokozás

Hossz 75 mm

Szélesség 42 mm

Átmérő -

Méretek (magasság × szélesség × mélység) NaN x NaN x NaN mm
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Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP) IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett]

Mechanikus ütődésvédelmi kód IK02 [ 0.2 J standard]

 

Termékadatok

Teljes termékkód 871869687480699

A termék megrendelési neve RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC - termék 8718696874806

Rendelési kód 87480699

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 20

SAP anyag 910403219703

Net Weight (Piece) 0,085 kg

TrueLine, süllyesztett
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