Lighting

CoreLine Panel
RC132Z SME-4 WH
Accessory - WH - 0.2 J standard - Protejat împotriva contactului
cu degetele
Indiferent dacă este vorba de o clădire nouă sau de renovarea unui spaţiu existent,
clienţii doresc soluţii de iluminat care să fie calitative luminii şi să reducă semnificativ
cheltuielile de energie şi de întreţinere. Noua gamă de produse cu LED, CoreLine
Panel, poate fi folosită pentru înlocuirea corpurilor de iluminat funcţionale în aplicaţii
de iluminat general. Disponibilă atât în varianta neconformă cu normele pentru spații
de birouri (NOC), cât și în varianta conformă cu normale pentru spații de birouei (OC.)
Procesul de selectare, instalare şi întreţinere este foarte uşor - o simplă înlocuire.

Catalog de date
General Information

Dimensiuni (înălţime x lăţime x
Clasa de siguranţă II

Materialul

Composite materials

Accesorii suspendare

SME-4 [ Suspension set with electrical cable 4-

Approval and Application

pole]

Cod protecţie împotriva infiltrărilor

Culoare accesoriu

IP20 [ Protejat împotriva contactului cu
degetele]

WH
Cod de protecţie împotriva impactului

Operating and Electrical

100 x 100 x 100 mm (3.9 x 3.9 x 3.9 in)

adâncime)

Clasă de protecţie IEC

IK02 [ 0.2 J standard]

mecanic

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvenţă de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Product Data
Cod complet produs

871869938657399

Mechanical and Housing

Nume comandă produs

RC132Z SME-4 WH

Lungime totală

100 mm

EAN/UPC - Produs

8718699386573

Lăţime totală

100 mm

Cod de comandă

38657399

Inălţime totală

100 mm

Numărător - Cantitate per pachet

1
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CoreLine Panel

Numărător - Pachete per cutie

20

exterioară
Material nr. (12NC)

912401483180

Greutate netă (bucată)

0,010 kg
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