
CoreLine Trunking
Gen2
LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

LL200Z | Coreline Trunking Gen2 - - - IP20 | Ujjak behatolása

ellen védett - IK02 | 0,2 J standard - Fehér

A CoreLine Gen2 tervezése során az egyszerűség volt a célunk. A különböző

hosszokban, fényteljesítmény-csomagokban és fényeloszlásokban kapható termék

mindenféle célra és alkalmazási területre megfelelő választás. Az egyszerűen

használható, spotokkal és szenzorokkal könnyen integrálható CoreLine Trunking

Gen2 konzisztens magas minőségű világítást kínál, és még a beszivárgó víz ellen is

védelmet nyújt. Ez az innovatív rendszer más megoldások cseréjére, illetve

felújítások esetén is alkalmazható.

Termék adatok

Általános információ

Szög -

A tartozék színe Fehér

Termékcsalád kódja LL200Z [Coreline Trunking Gen2]

Értéklétra Érték

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220–240 V

Hálózati frekvencia 50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

 

Mechanika és tokozás

Teljes hossz 267 mm

Teljes szélesség 80 mm

Teljes magasság 50 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 50 x 80 x 267 mm

Anyag Acél

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK02 [0,2 J standard]

IEC védelmi osztály I. biztonsági osztály

 

Termékadatok

Full EOC 871951410819600

A termék megrendelési neve LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Rendelési kód 10819600

Számláló – mennyiség csomagonként 1
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Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékkód (12NC) 910925867562

Teljes terméknév LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514108196

Méretezett rajza
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