Lighting

Greenspace Flex
RS378Z M55 D95 R-R AJ
Trắng
Sản phẩm đem đến độ linh hoạt cao, dòng sản phẩm hoàn thiện và khả năng tích
hợp hệ thống liền mạch cho các khách hàng trong lĩnh vực Nhà hàng-Khách sạn.

Dữ liệu sản phẩm
Điều kiện ứng dụng

Thông tin chung
Giao diện điều khiển

-

Nhiệt độ môi trường cho phép

-20 đến +45 °C

Cáp

-

Độ mờ tối đa

Không áp dụng

Thời hạn bảo hành

3 năm

Quang thông đầu ra không đổi

Không

Điều khiển và thay đổi độ sáng
Có thể điều chỉnh độ sáng

Không

Cơ khí và bộ vỏ

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ

911401721812

Tên sản phẩm khác

RS378Z M55 D95 R-R AJ

Mã đơn hàng

911401721812

Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ

1

Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài

48

Vật liệu vỏ đèn

Nhôm

Số vật liệu (12 chữ số)

911401721812

Vật liệu gắn cố định

Aluminum

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

0,140 kg

Chiều cao tổng thể

35 mm

Đường kính tổng thể

104 mm

Màu sắc

Trắng

Phê duyệt và Ứng dụng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
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IK04 [ 0,5 J trên tiêu chuẩn]

dữ liệu có thể thay đổi

Greenspace Flex

Bản vẽ kích thước
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