
Cleanroom CR350B
CR350Z SMB W30L120

- Mennyezeti rögzítőelem, gipszkarton álmennyezethez

Egy olyan létesítmény üzemeltetése során, ahol a legmagasabb szintű higiénia

szükséges, a világítással szemben támasztott követelmények nagyon magasak, és

szigorú előírásoknak kell megfelelnie: könnyen tisztíthatónak, pormentesnek, zártnak

és vízállónak kell lennie – mindezt úgy, hogy közben kivételes optikai teljesítményt

nyújt. A Philips CR350B tisztatéri lámpatesteket kifejezetten olyan létesítményekhez

terveztük, ahol a higiénia kulcsfontosságú, mint például kórházak, laboratóriumok,

műtők és vizsgálati helyiségek, valamint a gyógyszeripar. Ezek az energiatakarékos

és tartós tisztatéri világítási megoldások kiváló fényminőséget biztosítanak, amely

megfelel a legszigorúbb normáknak, valamint a speciális IP65-ös, könnyen

tisztítható, pormentes lámpatesteket előíró jogszabályoknak. A kiváló

fényminőségnek és színvisszaadásnak köszönhetően ezek a Philips tisztatéri

lámpatestek csökkentik a szem terhelését is. Ez döntő tényező lehet az olyan

iparágakban, mint a tisztatéri gyártás, a grafika és a textilgyártás, ahol a nagy erejű

és káprázásmentes fény nagyon fontos.

Termék adatok

Általános információ

Szög -

A tartozék színe Fehér

Értéklétra Jellemzők

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség - V

Hálózati frekvencia - Hz

Bemeneti frekvencia - Hz

 

Mechanika és tokozás

Teljes hossz 1 230 mm

Teljes szélesség 330 mm

Teljes magasság 155 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 155 x 330 x 1230 mm

Anyag Acél

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja -

Mech. behatások elleni védelem kódja -
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IEC védelmi osztály -

 

Termékadatok

Full EOC 871869979754600

A termék megrendelési neve CR350Z SMB W30L120

Rendelési kód 79754600

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékkód (12NC) 912401483402

Teljes terméknév CR350Z SMB W30L120

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718699797546

Méretezett rajza
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