Lighting

CoreLine2 Recessed
RC132Z SC
Accessory - Nikkel - - - De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in
algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg
gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande
ruimte, je wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële
besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze
communicatie is in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact
gateways, sensoren en software.

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

Mechanische eigenschappen en Behuizing

IEC beschermingsklasse

-

Totale lengte

1500 mm

CE-markering

Nee

Totale breedte

6 mm

Materiaal

Steel

Totale hoogte

10 mm

Hoek

Nee

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

10 x 6 x 1500 mm (0.4 x 0.2 x 59.1 in)

Accessoirekleur

Nikkel

Goedkeuring en Toepassing
Bedrijfs- en Elektrische gegevens
Ingangsspanning

-V

Ingangsfrequentie

- Hz

IP-classificatie

-

IK-classificatie

-

Productgegevens
Volledige productcode
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871016336268799

Wijziging van gegevens voorbehouden

CoreLine2 Recessed

Productnaam voor bestelling

RC132Z SC

Numerator - Dozen per buitendoos

40

EAN/UPC - Product

8710163362687

SAP-materiaal

911401892080

Bestelcode

36268799

Nettogewicht SAP (per stuk)

0,015 kg

Lokale code

36268799

Numerator - Aantal per pak

1

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
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gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.
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