Lighting

CoreLine Recessed
RC132Z SC
Accessory - Nikkel - - - Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne
belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og
vedligeholdelsesbesparelser. De nye LED-produkter i CoreLine Recessed- og
Surface-mounted-serien kan anvendes som erstatning for funktionelle armaturer,
der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er
en fuldstændig problemfri proces.Interact Ready armaturer med integreret trådløs
kommunikation fås i denne serie til brug med InterAct gateways, sensorer og
software.

Advarsler og sikkerhed
• Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som
armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
• Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod
fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data
Generelle oplysninger

Mekanik og armaturhus

Beskyttelsesklasse IEC

-

Samlet længde

1500 mm

CE-mærke

-

Samlet bredde

6 mm

Materiale

Steel

Samlet højde

10 mm

Vinkel

-

Mål (højde x bredde x dybde)

10 x 6 x 1500 mm (0.4 x 0.2 x 59.1 in)

Farve på tilbehør

Nikkel

Godkendelse og anvendelsesområde
Drift og el
Indgangsspænding

-V

Indgangsfrekvens

- Hz
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Kode for indtrængningsbeskyttelse

-

Kode for mekanisk slagfasthed

-
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CoreLine Recessed

Produktdata

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

40

Fuldstændig produktkode

871016336268799

emballage)

Ordreproduktnavn

RC132Z SC

SAP-materiale

911401892080

EAN/UPC – produkt

8710163362687

Nettovægt (stykke)

0,015 kg

Ordrekode

36268799

SAP-tæller – antal pr. pakke

1
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