
CoreLine Recessed
RC132Z SMB-PLC

Uppoasennettavien CoreLine Recessed -valaisimien valikoima täyttää CoreLine-

lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista.

Korkealaatuinen uppoasennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan

olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat uppoasennetut valaisimet.

Tuoteperheen valaisinvalikoimassa on myös uusi, innovatiivinen MultiLumen-versio,

jonka ansiosta yhdessä valaisimessa voidaan käyttää useita valovirtavaihtoehtoja.

Ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on

ympäristöystävällinen ja kustannustehokas. Uppoasennettavien valaisimien

asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Saatavana

on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan integroida älykkääseen Interact-

ohjausjärjestelmään ja jotka ovat täysin yhteensopivia Interact Ready -

yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus
• Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että

valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.

• Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista

vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kulma -

Lisävarusteen väri Nikkeli

Arvoasteikko Teho

 

Käyttö ja sähkötiedot

Tulojännite - V

Viivatiheys - Hz

Syöttötaajuus - Hz

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus 55 mm

Kokonaisleveys 25 mm

Kokonaiskorkeus 30 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 30 x 25 x 55 mm

Materiaali Teräs

 

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Suojausluokan koodi -

Mekaanisen iskusuojauksen koodi -
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Suojausluokka IEC -

 

Tuotetiedot

Full EOC 871016336269499

Tilaustuotteen nimi RC132Z SMB-PLC

Tilauskoodi 36269499

Paikallinen koodi 4250748

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 10

Materiaalitunnus (12NC) 911401892180

Koko tuotenimi RC132Z SMB-PLC

EAN/UPC – laatikko 8710163362762

Paikallisen koodin kuvaus 4250748
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