
CoreLine Recessed
Spot gen2
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

- Svart

CoreLine Recessed Spot gen2 er, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Dens

modulære designen gir mulighet for "konfigurer for å passe" som bedre svarer til

dine spesifikke behov. Serien tilbyr et bredt utvalg av lysfarger (CCT), lyseffekt,

fargefinish, rammetyper og tilkoblingsmuligheter. Den kompakte og lette designen til

CoreLine Recessed Spot gen2, som alltid inkluderer en push-in-kontakt som tillater

gjennomgående ledninger og støtter et bredt spekter av ledningsdiametre/

tverrsnittsareal, gjør monteringen problemfri. Høy lyskvalitet, mange

tilkoblingsmuligheter, lang armaturlevetid og høy systemeffektivitet gjør CoreLine

Recessed Spot gen2 til en ideell aksentløsning for dine innendørs

spotbelysningsapplikasjoner.

Warnings and safety
• Armaturen skal monteres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles til i samsvar med de nyeste IEE-forskriftene eller

nasjonale krav i henhold til produktmonteringsinstruksjonene.

Produktdata

Produktdata

Full EOC 871951493849699

Produktnavn for bestilling RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

Bestillingskode 93849699

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 18

Materialnummer (12NC) 911401811884

Nettovekt 0,054 kg

Fullstendig produktnavn RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

EAN/UPC – boks 8719514938601

 

Generell informasjon

IEC-beskyttelsesklasse -

Materialer Aluminium

Vinkel 20°

Tilbehørsfarge Svart
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Brand Philips

Verditrapp Effekt

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning - V

Line Frequency - Hz

Inngangsfrekvens - Hz

 

Mekanisk og innfatning

Total høyde 29 mm

Total diameter 95 mm

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode -

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK03 [0,3 J]
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