
CoreLine Trunking
Gen2
LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

LL200Z | Coreline Trunking Gen2 - - - IP20 | Chráněno proti

vniknutí prstů - IK02 | 0,2 J standardní - Bílá

Při navrhování systému světelných řad CoreLine Trunking Gen2 jsme se primárně

snažili o jednoduchost. Nabízíme je v širokém sortimentu délek, variant světelného

toku a vyzařovacích charakteristik, aby vyhovovaly každému projektu a použití.

Systém CoreLine Trunking Gen2 se snadno používá a integruje s bodovými svítidly

i čidly. Zajišťuje stabilní, vysoce kvalitní světlo a je i chráněný proti náhodnému

vniknutí vody. Tento inovativní systém se také snadno sestavuje a montuje, takže

vám nabídne rychlejší renovace a modernizace.

Údaje o produktu

General information

Úhel -

Barva příslušenství Bílá

Kód produktové řady LL200Z [Coreline Trunking Gen2]

Vrstva Hodnota

 

Operating and electrical

Vstupní napětí 220 až 240 V

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

 

Mechanical and housing

Celková délka 267 mm

Celková šířka 80 mm

Celková výška 50 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 50 x 80 x 267 mm

Materiál Ocel

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02 [0,2 J standardní]

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída I

 

Product data

Full EOC 871951410819600

Objednací název produktu LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Objednací kód 10819600

Číslování SAP – počet v balení 1
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Číslování SAP – balení v krabičce 1

Číslo materiálu (12NC) 910925867562

Celý název výrobku LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Pouzdro – EAN/UPC 8719514108196

Rozměrové výkresy

CoreLine Trunking Gen2
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