Lighting

CoreLine Recessed
Spot
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH
WH
A Coreline Recessed Spot gen3 é uma gama de pontos de luz encastrados
desenhada para substituir as lumináriasde halogéneo. O aspeto da lâmpada de
halogéneo e o preço atrativo facilitam a tomada de decisão, por parte do cliente,de
realizar a mudança para a tecnologia LED. Este produto proporciona um efeito de
luz natural em aplicações deiluminação de realce, bem como uma poupança de
energia imediata e uma durabilidade muito maior, o que o tornanuma solução amiga
do ambiente. Os conectores de encaixe fazem com que a instalação seja rápida e
simples. Além disso, com esta nova geração de Spots, a configuração da luminária
ésimples, podendo obter-se luminárias de diferentes cores e com anéis quadrados
ou redondos.

Dados do produto
Informações gerais

Largura total

110 mm

Classe de proteção IEC

-

Altura total

53 mm

Marca CE

CE

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

53 x 110 x 200 mm (2.1 x 4.3 x 7.9 in)

Material

ALU

Cor do acessório

WH

Dados elétricos e de funcionamento
Tensão de entrada

-V

Frequência de entrada

- Hz

Dados mecânicos e de revestimento
Comprimento global
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200 mm

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada

IP20 [ Proteção de dedos]

Código de proteção mecânica contra impactos

IK03 [ IK03]

Dados do produto
Código do produto completo

871869938833199

Nome de produto da encomenda

RS143Z CFRM GRID 1x2 WH

EAN/UPC – Produto

8718699388331

Dados sujeitos a alteração

CoreLine Recessed Spot

Código de encomenda

38833199

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior

12

Material SAP

912401483213

Copiar peso líquido (peça)

0,350 kg

Desenho dimensional

RS143Z CFRM GRID 1x2 WH
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