
Trueline Inbouw
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC - Eindstuk - Wit - Set van 2 units

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de

architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte

lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in

staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren die

voldoet aan de normen voor kantoorverlichting. Daarbij is de gebruiker van het

gebouw gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen

beter te presteren. Het Philips TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze

verschillende eisen voldoen. Philips TrueLine is eveneens verkrijgbaar in

uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

Waarschuwingen en veiligheid
• Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we

nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.

• Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan

Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie

Hoek -

Accessoirekleur Wit

Code productfamilie RC530Z [TrueLine ACC]

Waardeschaal Specificatie

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning - V

Line Frequency 0 Hz

Ingangsfrequentie 0 Hz

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Totale lengte 45 mm

Totale breedte 75 mm

Totale hoogte 78 mm

Breedte 42 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 78 x 75 x 45 mm

Materiaal Staal
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Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse IP20 [Bescherming tegen vingers]

IK-classificatie IK02 [0,2 J standaard]

Beschermingsklasse IEC Veiligheidsklasse I

 

Productgegevens

Full EOC 871869687480699

Productnaam voor bestelling RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Bestelcode 87480699

Lokale code RC530ZEPWH

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 20

Materiaalnummer (12NC) 910403219703

Volledige productnaam RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC - Case 8718696871317
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