Lighting

CoreLine Trunking
Gen2
LL212X 7x1.5 BC
Coreline Trunking Gen2
A CoreLine Trunking 2. generációjának 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

Méretek (magasság × szélesség × mélység)

50 x 80 x 1130 mm

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

CE jelölés

CE mark

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Anyag

Steel

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett]

A tartozék színe

WH

Mechanikus ütődésvédelmi kód

IK02 [ 0.2 J standard]

Termékcsalád kódja

LL212X [ Coreline Trunking Gen2]

Termékadatok
Működtetés és elektronika

Teljes termékkód

871951410840000

Bemeneti feszültség

220 to 240 V

A termék megrendelési neve

LL212X 7x1.5 BC

Bemeneti frekvencia

50–60 Hz

EAN/UPC - termék

8719514108400

Rendelési kód

10840000

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Mechanika és tokozás
Teljes hossz

1130 mm

Számláló – csomag külső dobozonként

1

Teljes szélesség

80 mm

SAP anyag

910925867583

Teljes magasság

50 mm

Net Weight (Piece)

1,650 kg
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CoreLine Trunking Gen2

Méretezett rajza
Encastré
Shine & SilkSpace definition
ID-33 & ID-42
Alimentation
Régulateur

Régulateur

Directives d’installation pour unité
autonome Formats impérial et métrique

Régulateur

Chaque luminaire offre son propre régulateur et
reçoit une alimentation directe.

Préparer les luminaires pour le montage
1

Plier la languette de
montage

2

Ajuster la hauteur de la
languette

3

Panneau de remplissage
(20 po x 48 po seulement)

Couper la hauteur
de montage du
profilé en T de
1-11/16 po

Couper la hauteur
de la fente du
boulon dans le
profilé en T de
1-1/2 po ou
1-3/4 po

Plier chaque languette de montage à 90° à
chacun des coins.

À l’aide de pince à coupe de côté ajuster la
hauteur de chaque languette à celle du
profilé en T.

Montage dans un plafond à profilé en T
4

Déposer le luminaire sur
le profilé en T

Déposer le luminaire sur le profilé en T.
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5

Plier les languettes pour
affleurer

Plier les languettes jusqu’à ce qu’elles
affleurent le profilé en T pour dégager la
tuile du plafond.

www.ledalite.com

Si vous installez dans un plafond à profilé en
T de 20 po x 60 po, rattacher les panneaux
de remplissage aux extrémités du boîtier à
l’aide des vis, tel qu’illustré ci-dessus.

6

Rattacher le luminaire sur
le profilé en T

Utiliser des vis à tôle no 8 x 1/4 po pour
rattacher le luminaire sur le plafond à
profilé en T et utiliser un fil de suspension
pour bien le rattacher en respectant les
codes de bâtiment locaux. (Les vis et fils de
suspensions ne sont pas inclus).
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