
CoreLine Recessed
RC132Z SMB W30L120

Τα χωνευτά φωτιστικά Philips CoreLine Recessed τηρούν την υπόσχεση της Coreline για
πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Είναι μια σειρά χωνευτών
φωτιστικών LED, με σκοπό την αντικατάσταση των υφιστάμενων χωνευτών φωτιστικών με
τεχνολογία λαμπτήρων T8 ή T5. Αυτή η σειρά CoreLine προσφέρει επίσης μια καινοτόμο
νέα επιλογή πολλών φωτεινών ροών σε ένα μόνο φωτιστικό, που ονομάζεται MultiLumen.

Με άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποτελεί μια φιλική
προς το περιβάλλον και λειτουργικά οικονομική λύση. Η εγκατάσταση των χωνευτών
φωτιστικών CoreLine RC136B είναι απλή και εύκολη, καθώς διαθέτουν ταχυσύνδεσμο ή
βύσμα Wieland. Σε αυτή τη σειρά διατίθενται επίσης φωτιστικά Interact Ready με
ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες, πλήρως συμβατές με πύλες, αισθητήρες και
λογισμικό Interact.

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το

περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.

• Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν εφαρμοστεί και τα φωτιστικά υπόκεινται σε εισροή υδάτων, η Philips / Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την
ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Γωνία -

Χρώμα εξαρτήματος Λευκό

Βαθμίδα Υψηλής απόδοσης

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου - V

Line Frequency - Hz

Συχνότητα εισόδου - Hz

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Συνολικό μήκος 1.212 mm

Συνολικό πλάτος 312 mm

Συνολικό ύψος 51,6 mm

Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) 52 x 312 x 1212 mm

Υλικό Αλουμίνιο

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές -

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις -
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Κατηγορία προστασίας IEC -

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871869607332299

Όνομα παραγγελίας προϊόντος RC132Z SMB W30L120

Κωδικός παραγγελίας 07332299

Τοπικός κωδικός RC125ZSMBW30120

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 10

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 910930031218

Πλήρες όνομα προϊόντος RC132Z SMB W30L120

EAN/UPC - Κιβώτιο 8718696073384

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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