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LL200Z | Coreline Trunking Gen2 - - - - - - - Branco

O CoreLine Trunking Gen2 é um sistema de linhas de luz concebido para a

simplicidade. É fornecido com uma seleção de comprimentos, pacotes de fluxo e

formas de feixe para se adaptar a todos os projetos e aplicações. Fácil de utilizar e

de integrar com focos e sensores, o CoreLine Trunking Gen2 fornece uma iluminação

de alta qualidade consistente com proteção adicional contra a entrada de água

acidental. Este sistema inovador é igualmente fácil de montar e instalar para retrofits

e renovações mais rápidas.

Dados do produto

Informações gerais

Ângulo -

Cor do acessório Branco

Código da família de produtos LL200Z [Coreline Trunking Gen2]

Tier Valor

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frequência de entrada - Hz

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 39 mm

Largura total 35 mm

Altura total 18 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 18 x 35 x 39 mm

Material Poliamida

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada -

Código de proteção mecânica contra impactos -

Classe de proteção IEC -

 

Dados do produto

Full EOC 871951418852599

Nome de produto da encomenda LL200Z EC7-M-F (5PCS)

Código de encomenda 18852599

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 6

Número de material (12NC) 910925867564
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Nome do produto completo LL200Z EC7-M-F (5PCS)

EAN/UPC – Caixa 8719514108219

Desenho dimensional

CoreLine Trunking Gen2
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