Lighting

Cleanroom LED
CR250B
CR250Z SMB W60L60
Dispozitiv montaj plafon fals special
În aplicaţii în care igiena este de importanţă critică, de exemplu spitale şi unităţi de
producţie a alimentelor, clienţii doresc aparate de iluminat recunoscute din clasa de
protecţie IP65 si IP54, a căror utilizare este sigură şi care au un preţ atrăgător.
Această familie de produse are cu adevărat un raport calitate-preţ excelent: motorul
LED de la Philips furnizează o lumină fiabilă şi de înaltă calitate, iar posibilităţile
flexibile de montare fac ca această familie să fie utilizată pentru o gamă largă de
aplicaţii. De asemenea, produsele respectă toate standardele relevante (CE, EMC,
RoHS).

Catalog de date
General information

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)

Clasă de protecție IEC

-

Marcaj CE

CE mark

Approval and application

Material

Steel

Cod protecție împotriva infiltrărilor

Accesorii suspendare

SMB-PLC [ Dispozitiv montaj plafon fals

185 x 630 x 630 mm

IP20 [ Protejat împotriva contactului cu
degetele]

special]

Cod de protecție împotriva impactului

Unghi

-

mecanic

Culoare accesoriu

WH

IK03 [ 0.3 J]

Product data
Mechanical and housing

Cod complet produs

871869607295000

630 mm

Nume comandă produs

CR250Z SMB W60L60

Lățime totală

630 mm

EAN/UPC – Produs

8718696072950

Înălțime totală

185 mm

Cod de comandă

07295000

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Lungime totală
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Informatie ce poate fi modificată

Cleanroom LED CR250B

Numărător SAP – Pachete per exterior

1

Material SAP

910930030418

Copiați greutatea netă (bucată)

4,500 kg
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