
CoreLine Recessed
RC135Z CFRM-PLC WH W62L62

Coreline Recessed Acc.

Svítidla CoreLine Recessed naplňují příslib CoreLine inovativních, snadno

použitelných a vysoce kvalitních svítidel. Vysoce kvalitní zapuštěné svítidlo CoreLine

je navrženo tak, aby nahradilo stávající zapuštěná svítidla se zářivkami T8 nebo T5.

Tato rodina nabízí novou inovativní variantu výběru více světelných toků v jednom

svítidle nazvaném MultiLumen. Díky okamžitým úsporám energie a delší životnosti

se jedná o ekologické a nákladově úsporné řešení. Díky funkci rychlého konektoru se

naše zapuštěná svítidla snadno a snadno instalují. V rámci této řady jsou k dispozici

také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, plně

kompatibilní s bránami Interact, senzory a softwarem.

Varování a bezpečnost
• Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve

kterém má být svítidlo nainstalováno.

• Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit

bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Údaje o produktu

General Information

Třída ochrany IEC -

Značka CE CE mark

Materiál Steel

Úhel -

Barva příslušenství WH

Kód produktové řady RC135Z [ Coreline Recessed Acc.]

 

Operating and Electrical

Vstupní napětí - V

Vstupní frekvence - Hz

 

Mechanical and Housing

Celková délka 655 mm

Celková šířka 655 mm

Celková výška 61 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 61 x 655 x 655 mm (2.4 x 25.8 x 25.8 in)
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Approval and Application

IP kód -

 

Product Data

Úplný kód výrobku 871869698723000

Objednací název produktu RC135Z CFRM-PLC WH W62L62

EAN/UPC – výrobek 8718696987230

Objednací kód 98723000

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Materiál SAP 910925864622

Celková hmotnost SAP (kus) 2,000 kg

Rozměrové výkresy

CoreLine Recessed acc. RC134Z/RC135Z

CoreLine Recessed
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