Lighting

CoreLine Panel
RC132Z SC
Accessory - Steel - 0.2 J standard - Chráněno proti vniknutí
prstů
CoreLine Panel 4. generace je odpovědí na příslib řady CoraLine, kterým je nabízet
inovativní a snadno použitelná svítidla špičkové kvality, která jsou připravena přímo
nahradit funkční svítidla ve sféře celkového osvětlení. Inovativní funkce MultiColour/
Lumen řady CoraLine Panel vám nabídne volbu mezi dvěma teplotami bílé a čtyřmi
světelnými toky v jediném svítidle. Nový konektor se navíc postará, aby byla
instalace rychlá a snadná.Tato řada rovněž nabízí svítidla kompatibilní se systémem
Interact Ready s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která jsou připravena
na použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu
General Information

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02 [ 0.2 J standard]

Třída ochrany IEC

Bezpečnostní třída II

Materiál

Stainless steel

Product Data

Barva příslušenství

Steel

Úplný kód výrobku

871869938653599

Objednací název produktu

RC132Z SC

EAN/UPC – výrobek

8718699386535

Operating and Electrical
Vstupní napětí

220 to 240 V

Objednací kód

38653599

Vstupní frekvence

50 až 60 Hz

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabičce

40

Materiál č. (12NC)

912401483178

Celková hmotnost (kus)

0,000 kg

Mechanical and Housing
Celková délka

1200 mm

Celkový průměr

0,8 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

NaN x NaN x 1200 mm (NaN x NaN x 47.2 in)

Approval and Application
IP kód
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IP20 [ Chráněno proti vniknutí prstů]
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