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Nástěnná svítidla CoreLine skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní,

vysoce kvalitní a jejich montáž je snadná. Je to přisazené svítidlo kruhového tvaru

vhodné pro montáže na strop i stěnu. Lze ho snadno použít v prostorech s pohybem

osob, jako jsou chodby a schodiště. Moderní nenápadný design v kombinaci s

homogenním vyzařováním světla zaručují, že svítidlo působí vhodně ve většině

architektur. Montáž CoreLine WL140V je rychlá a jednoduchá díky zasunovacím

konektorům. V této řadě jsou k dispozici také svítidla kompatibilní se systémem

InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami,

senzory a softwarem InterAct.

Údaje o produktu

General information

Úhel -

Barva příslušenství Šedá

Vrstva Výkon

 

Operating and electrical

Vstupní napětí - V

Frekvence sítě - Hz

Vstupní frekvence - Hz

 

Mechanical and housing

Celková délka 390 mm

Celková šířka 390 mm

Celková výška 88 mm

Celkový průměr 390 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 88 x 390 x 390 mm

Materiál Polykarbonát

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí -

Kód ochrany proti mechanickým nárazům -

Třída ochrany IEC -

 

Product data

Full EOC 871951453566499

Objednací název produktu WL140Z Half-moon Ring GR
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Objednací kód 53566499

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 6

Číslo materiálu (12NC) 911401873182

Celý název výrobku WL140Z Half-moon Ring GR

Pouzdro – EAN/UPC 8719514535718

CoreLine Wall-mounted
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