Lighting

CoreLine Trunking
LL121X 5X2.5 WH BC
CoreLine Trunking - 5 conductors cross-section 2.5 mm² - WH Vakfedél
Legyen szó új létesítményről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási
megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és
karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Trunking LED-es
termékekkel funkcionális világítótestek válthatók ki általános alkalmazásokban.
Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Termék adatok
Általános információ

Szín

WH

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

CE jelölés

CE mark

Anyag

Steel

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikai tartozékok

BC [ Vakfedél]

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett]

Szög

-

Mechanikus ütődésvédelmi kód

IK02 [ 0.2 J standard]

A tartozék színe

WH

Termékcsalád kódja

LL121X [ CoreLine Trunking]

Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmérséklet-tartomány

-20 és +35 °C között

Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség

220 to 240 V

Termékadatok

Bemeneti frekvencia

50–60 Hz

Teljes termékkód

871869634647100

Választható áramkörök

5x2.5 [ 5 conductors cross-section 2.5 mm²]

A termék megrendelési neve

LL121X 5X2.5 WH BC

EAN/UPC - termék

8718696346471

Rendelési kód

34647100

Mechanika és tokozás
Teljes hossz

1730 mm

SAP számláló – mennyiség csomagonként

1

Teljes szélesség

81 mm

SAP számláló – csomag per külső

1

Teljes magasság

43 mm

SAP anyag

910925863235
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az adatok változhatnak

CoreLine Trunking

Nettó tömeg (darab)

2,040 kg
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