
TrueLine, innfelt
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC - Endestykke - Hvit - Sett med 2

enheter

Arkitekter trenger en belysningsløsning som passer til interiørarkitekturen i

bygningene de jobber med. De vil ha en lyslinje med elegant design og svært høye

lysnivåer. Teknikere trenger armaturer som er energibesparende og samtidig gir riktig

lysnivå, i samsvar med regler for kontorbelysning. Innfelte TrueLine oppfyller alle

disse kravene. TrueLine er også tilgjengelig i overflatemontert og hengende versjon.

Warnings and safety
• Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det

foretas en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.

• Hvis rådet ovenfor ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og

produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon

Vinkel -

Tilbehørsfarge Hvit

Produktseriekode RC530Z [TrueLine ACC]

Verditrapp Spesifikasjon

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning - V

Line Frequency 0 Hz

Inngangsfrekvens 0 Hz

 

Mekanisk og innfatning

Total lengde 45 mm

Total bredde 75 mm

Total høyde 78 mm

Bredde 42 mm

Mål (høyde x bredde x høyde) 78 x 75 x 45 mm

Materialer Stål

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP20 [Fingerbeskyttet]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK02 [0,2 J standard]
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IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

 

Produktdata

Full EOC 871869687480699

Produktnavn for bestilling RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Bestillingskode 87480699

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 20

Materialnummer (12NC) 910403219703

Fullstendig produktnavn RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC – boks 8718696871317
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