
CoreLine för infällt
montage
RC132Z SMB-PLC

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

Vinkel -

Tillbehörsfärg Nickel

Värdetrappa Prestanda

 

Drift och elektricitet

Ingångsspänning - V

Line Frequency - Hz

Ingångsfrekvens - Hz

 

Mekanik och armaturhus

Total längd 55 mm

Total bredd 25 mm

Total höjd 30 mm

Mått (höjd × bredd × djup) 30 x 25 x 55 mm

Material Stål

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass -

Skyddskod för mekanisk påverkan -
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Skyddsklass IEC -

 

Produktdata

Full EOC 871016336269499

Beställningsproduktnamn RC132Z SMB-PLC

Beställningsnummer 36269499

Lokal kod 7018102

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 10

Materialnummer (12NC) 911401892180

Fullständigt produktnamn RC132Z SMB-PLC

EAN/UPC - Hölje 8710163362762

Beskrivning av lokal kod 7018102
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