Characteristics

i End-of-Sale Notice

أﺳﺎﺳﻲ

النطاق
Merten System M

الاسم الجمالي
 زجاجM-Elegance

نوع المنتج أو المكونات
إطار غطاء

ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

عدد المجموعات
مجموعتان

Colour tint
أحمر داكن

الطبقة السطحية
ساطع

معالجة السطح
شفاف

المواد
زجاج

وضع التركيب
أفقي ورأسي

 درجة الحمايةIP
IP20

شريحة السوق
منشآت سكنية
تجاري صغير

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

1 نوع الوحدة من الحزمة
PCE

1 عدد الوحدات في الحزمة
١

1 وزن الحزمة

١٦٢ G

1 ارتفاع الحزمة

٢٫٥ Cm

1 عرض الحزمة

٩٫٥ Cm

1 طول الحزمة

١٦٫٩ Cm

2 نوع الوحدة من الحزمة

CAR

2 عدد الوحدات في الحزمة

٤٥

2 وزن الحزمة

 كجم٧٫٧

2 ارتفاع الحزمة

١٨٫٥ Cm

2 عرض الحزمة

٣٠ Cm

2 طول الحزمة

٤٠ Cm
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.
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Commercial status

End-of-Sale Notice : 2021 ,23 ﻳﻨﺎ

1

ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
 Green Premiumمنتج من مجموعة

حالة عرض مستدام

) تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها واعتمادها وتقييدها(  REAChائحة
 REAChإعلان
المواد(  REAChبحسب ) (SVHCخالٍ من المواد المثيرة للقلق
اللائحة التنظيمية لتسجيل نعم

لاتحاد الأوروبي(

إعلان RoHS

توجيه حظر المواد الخطرة ( للاتحاد الأوروبي(  RoHSتوجيهات
المطابقة المسبقة )المنتج خارج النطاق القانوني لتوجيه
نعم

خالٍ من المعادن الثقيلة السامة

نعم

خالٍ من الزئبق

نعم

) توجيه حظر المواد الخطرة(  RoHSمعلومات الإعفاء بحسب

توجيه حظر المواد الخطرة ( للصين(  RoHSاللائحة التنظيمية
الصادر عن الصين  RoHSإعلان
الملف البيئي للمنتج

الإفصاح البيئي

اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
شهرًا 18

الضمان

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎريProduct Life Status :

2

