
TrueLine, infälld
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC - Ändstycke - Vit - Sats med 2 enheter

Arkitekter behöver en belysningslösning som passar den invändiga arkitekturen i

byggnaden de arbetar med. De vill ha en ljusprofil med elegant design och mycket

höga ljusnivåer. Beställare behöver energisnåla armaturer som även ger rätt ljusnivå

enligt standarderna för kontorsbelysning. Infälld TrueLine klarar alla dessa krav.

TrueLine finns även i utföranden för nedpendlat och utanpåliggande montage.

Varning och Säkerhet
• Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som

armaturen ska monteras i.

• Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och

produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information

Vinkel -

Tillbehörsfärg Vit

Produktfamiljskod RC530Z [TrueLine ACC]

Värdetrappa Specifikation

 

Drift och elektricitet

Ingångsspänning - V

Line Frequency 0 Hz

Ingångsfrekvens 0 Hz

 

Mekanik och armaturhus

Total längd 45 mm

Total bredd 75 mm

Total höjd 78 mm

Bredd 42 mm

Mått (höjd × bredd × djup) 78 x 75 x 45 mm

Material Stål

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP20 [Petskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02 [0,2 J standard]

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

 

Produktdata

Full EOC 871869687480699

Beställningsproduktnamn RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Beställningsnummer 87480699
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SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 20

Materialnummer (12NC) 910403219703

Fullständigt produktnamn RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC - Hölje 8718696871317
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