
CoreLine för infällt
montage
RC133Z SMB W62L62

Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög

ljuskvalitet och låga energi- och underhållskostnader. Vår nya LED-serie CoreLine

Recessed är idealisk som ersättning för funktionella armaturer med T8 eller T5-

teknik i allmänbelysning. Det är en lättinstallerad och underhållssnål lösning för ett

snabbt och smidigt byte. Denna produktfamilj har ett innovativt nytt urval av flera

ljusflöden i en enda armatur, kallad MultiLumen. Interact Ready-armaturer med

inbyggd trådlös kommunikation finns i den här serien och kan användas med

gateways, sensorer och programvara för Interact.

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

Skyddsklass IEC -

Material Aluminium

Vinkel -

Tillbehörsfärg vit

 

Drift och elektricitet

Inspänning - V

Ingångsfrekvens - Hz

 

Mekanik och armaturhus

Total längd 639 mm

Total bredd 639 mm

Total höjd 51,6 mm

Mått (höjd × bredd × djup) 52 x 639 x 639 mm

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass -

Skyddskod för mekanisk påverkan -
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Produktdata

Fullständig produktkod 871869607331599

Beställningsproduktnamn RC133Z SMB W62L62

EAN/UPC – Produkt 8718696073315

Beställningsnummer 07331599

Lokal kod 7018098

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 10

Materialnummer (12NC) 910930031118

Net Weight (Piece) 0,780 kg

Måttskiss

RC133Z SMB W62L62

CoreLine för infällt montage

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller

fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på

användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och

Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, April 1 - data som kan komma att ändras


