
GreenSpace Flex EU
RS378Z M43 D55 R-R AJ D EU

- - - IK04 | 0,5 J standaard plus - Wit

GreenSpace Flex heeft een elegant en modulair ontwerp zodat er combinaties

mogelijk zijn met een groot aantal lichtmodules en verschillende frame-accessoires.

Hierdoor zijn er mogelijkheden voor diverse aesthetische en functionele opties

waarmee de vereisten van de klant vervuld kunnen worden. Of het nu gaat om hoog

visueel comfort, mooie accenten, een gezellige sfeer, een naadloze integratie met

een vals plafond of alleen bescherming tegen water en stof; met GreenSpace Flex is

de juiste optie altijd beschikbaar.

Waarschuwingen en veiligheid
• De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste

regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten, zoals beschreven in de montageinstructies van

het product.

• Er moet zowel een module (RS378B) als een frame-accessoire (RS378Z) worden besteld voor een volledig functionerende

armatuurconfiguratie. De driver is een extern onderdeel van de module.

• De module en frame-accessoire moeten compatibel zijn, met dezelfde diameter uitgedrukt in 'Mxx' (bijv. M43 of M55)

Product gegevens

Algemene informatie

Accessoirekleur Wit

Waardeschaal Specificatie

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning - V

Line Frequency - Hz

Ingangsfrequentie - Hz

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Totale hoogte 39 mm

Materiaal Aluminium

 

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse -

IK-classificatie IK04 [0,5 J standaard plus]

Beschermingsklasse IEC -
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Productgegevens

Full EOC 871951495053599

Productnaam voor bestelling RS378Z M43 D55 R-R AJ D EU

Bestelcode 95053599

Lokale code 95053599

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 100

Materiaalnummer (12NC) 911401501091

Nettogewicht 0,040 kg

Volledige productnaam RS378Z M43 D55 R-R AJ D EU

EAN/UPC - Case 8719514950863

Maatschets

355°

39

Ø62

25°

Cut out:Ø55
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