
Cleanroom CR350B
CR350Z SMB W30L120

- Suporte de montagem encastrada para teto de estuque

Ao trabalhar numa instalação altamente higiénica, as exigências relativas à luz são

muito altas e devem obedecer a padrões rigorosos; a luminária deve ser fácil de

limpar, estar isenta de poeira, ser vedado e à prova de água — tudo isso ao mesmo

tempo que oferece um desempenho ótico excecional. As luminárias Philips CR350B

Cleanroom são concebidas especificamente para instalações em que a higiene é

crucial, como hospitais, laboratórios, salas de cirurgia e exames, bem como

aplicações na indústria farmacêutica. Estas soluções de iluminação para salas

esterilizadas duráveis e energeticamente eficiente proporcionam uma excelente

qualidade de luz que cumpre as normas mais rigorosas, bem como a legislação que

requer luminárias IP65 especiais, fáceis de limpar e sem pó. Graças à excelente

qualidade de luz e restituição cromática, as luminárias Cleanroom reduzem também

o cansaço visual. Este aspeto pode fazer toda a diferença em setores como a

produção de salas esterilizadas, indústria gráfica e fabrico de têxteis, onde um

lúmen elevado e uma luz de baixo brilho são tão importantes.

Dados do produto

Informações gerais

Ângulo -

Cor do acessório Branco

Tier Especificação

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frequência de entrada - Hz

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 1.230 mm

Largura total 330 mm

Altura total 155 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) NaN x NaN x NaN mm

Material Aço

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada -

Código de proteção mecânica contra impactos -
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Classe de proteção IEC -

 

Dados do produto

Full EOC 871869979754600

Nome de produto da encomenda CR350Z SMB W30L120

Código de encomenda 79754600

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

Número de material (12NC) 912401483402

Peso líquido 5,800 kg

Nome do produto completo CR350Z SMB W30L120

EAN/UPC – Caixa 8718699797546

Desenho dimensional

Cleanroom CR350B
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