
GreenSpace Flex EU
RS378Z M43 D55 R-R FX D EU

- - - IK04 | 0,5 J Τυπικό + - Λευκό

Το GreenSpace Flex διαθέτει κομψό και προσαρμοζόμενο σχεδιασμό, που επιτρέπει τον
συνδυασμό ευρείας γκάμας διατάξεων φωτισμού και διαφορετικών αξεσουάρ πλαισίου,

καθένα από τα οποία ανταποκρίνεται σε διαφορετικές αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες
και ικανοποιεί διαφοροποιημένες απαιτήσεις πελατών. Είτε προορίζεται να προσφέρει
υψηλή οπτική άνεση, πανέμορφα εντυπωσιακά εφέ ανάδειξης, άνετη ατμόσφαιρα
φωτισμού, τη δυνατότητα απρόσκοπτης ενσωμάτωσης σε ψευδοροφή είτε απλώς να
παρέχει προστασία από πιτσιλιές νερού και σκόνη, υπάρχει πάντα η σωστή επιλογή για
εσάς με το GreenSpace Flex.

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με
τις οδηγίες τοποθέτησης του προϊόντος.

• Θα πρέπει να παραγγελθεί τόσο μια μονάδα (RS378B) όσο και ένα αξεσουάρ πλαισίου (RS378Z) για μια πλήρως λειτουργική διαμόρφωση
φωτιστικού. Η διάταξη οδήγησης είναι μέρος της μονάδας και είναι εξωτερική.

• Η μονάδα και το αξεσουάρ πλαισίου θα πρέπει να είναι συμβατά και να έχουν την ίδια διάμετρο στην ένδειξη "Mxx" (π.χ. M43 ή M55)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Χρώμα εξαρτήματος Λευκό

Βαθμίδα Προδιαγραφές

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου - V

Line Frequency - Hz

Συχνότητα εισόδου - Hz

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Συνολικό ύψος 39 mm

Υλικό Αλουμίνιο

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές -

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK04 [0,5 J Τυπικό +]

Κατηγορία προστασίας IEC -
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Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871951495054299

Όνομα παραγγελίας προϊόντος RS378Z M43 D55 R-R FX D EU

Κωδικός παραγγελίας 95054299

Τοπικός κωδικός RS378ZM43D5RFXD

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 100

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 911401501191

Πλήρες όνομα προϊόντος RS378Z M43 D55 R-R FX D EU

EAN/UPC - Κιβώτιο 8719514950870

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Cut out: Ø55

39

Ø62
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