
TrueLine, vstavané
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

TrueLine ACC - Koncovka - Biela - Sada 2 jednotek

Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá architektúre interiéru, na

ktorom pracujú. Chcú svetelný pás s elegantným dizajnom a veľmi vysokým

úrovňami osvetlenia. Pracovníci konfigurujúci parametre potrebujú svietidlá, ktoré im

umožnia šetriť energiu a zároveň poskytnú správnu úroveň osvetlenia v súlade s

normami pre kancelárske osvetlenie. Vstavané svietidlo TrueLine dokáže splniť obe

tieto množiny požiadaviek. Svietidlo TrueLine je k dispozícii aj v závesnej verzii.

Varovanie a ochrana
• Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do

ktorého sa bude svietidlo inštalovať

• V prípade, že vyššie uvedeno odporúčanie nie je dodržané a  svietidlá sú vystavené vniknutiu vody, spoločnosť Signify nemôže

garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda I

Značka UL Nie

Materiál Steel

Závesné príslušenstvo No [ -]

Mechanické príslušenstvo EP [ Koncovka]

Konfigurácia balenia SET [ Sada 2 jednotek]

Uhol -

Farba príslušenstva Biela

Príslušenstvo – PFC RC530Z

Kód radu produktov RC530Z [ TrueLine ACC]

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie - V

Vstupná frekvencia 0 Hz

 

Mechanické časti a teleso

Dĺžka 75 mm

Šírka 42 mm

Priemer -

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) NaN x NaN x NaN mm

 

Schválenie a použitie

Krytie IP IP20 [ Ochrana pred dotykom rukou]
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Kód krytia IP (mechanický náraz) IK02 [ 0.2 J standard]

 

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871869687480699

Objednávkový názov produktu RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC – produkt 8718696874806

Objednávkový kód 87480699

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 20

Materiál SAP 910403219703

Celková hmotnosť kópie (kus) 0,085 kg

TrueLine, vstavané
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