Characteristics

XVBZ04

Harmony XVB, Fixing base for modular tower
lights, plastic, Ø70, 780mm black aluminium
support tube + black fixing plate

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.

Product data sheet

أﺳﺎﺳﻲ
مجموعة منتجات

Harmony XVB

 المنفصل/ تصميم الجزء الملحق

قاعدة تثبيت

 المنفصل/ فئة الجزء الملحق

ملحقات التركيب والتثبيت

 المنفصل/ اتجاه الجزء الملحق

 منارات إرشاد ومجموعات مؤشراتØ 70 مم

ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
 المنفصل/ نوع الجزء الملحق

قاعدة تثبيت

توافق المنتج

XVBC.
XVBL.

تركيب المجموعة

لوح تثبيت بلاستيك أسود
 أنبوب دعم الألمنيومØ 25 مم

Height under base unit

٧٨٠ Mm

اللون

ألومنيوم أسود

صافي الوزن

 كجم٠٫٣٢٥

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
1 نوع الوحدة من الحزمة

PCE

1 عدد الوحدات في الحزمة

١

1 وزن الحزمة

٣٠٤ G

1 ارتفاع الحزمة

٨٢٫١ Cm

1 عرض الحزمة

٧ Cm

1 طول الحزمة

٧ Cm

ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
حالة عرض مستدام

 منتج من مجموعةGreen Premium

 ائحةREACh () تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها واعتمادها وتقييدها
 إعلانREACh
 توجيهاتRoHS (توجيه حظر المواد الخطرة ( للاتحاد الأوروبي
المطابقة المسبقة )المنتج خارج النطاق القانوني لتوجيه
خالٍ من الزئبق

نعم

 معلومات الإعفاء بحسبRoHS () توجيه حظر المواد الخطرة

RoHS إعلان

(تحاد الأوروبي

نعم

 اللائحة التنظيميةRoHS (توجيه حظر المواد الخطرة ( للصين
 إعلانRoHS الصادر عن الصين
الإفصاح البيئي

30/11/2021

الملف البيئي للمنتج

1

اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
شهرًا 18

الضمان

ﺗﺠﺎرﻳﺔProduct Life Status :

2

