Lighting

CoreLine Trunking
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Mounting bracket for suspension wire - 2 end pieces Connection unit 7-pole
Είτε πρόκειται για νέα εγκατάσταση, είτε για ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου, οι
πελάτες θέλουν λύσεις φωτισμού που παρέχουν ποιότητα φωτός και σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους συντήρησης. Η νέα σειρά προϊόντων LED CoreLine
Trunking μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του γενικού φωτισμού. Η
διαδικασία επιλογής, εγκατάστασης και συντήρησης είναι τόσο εύκολη – ένας απλός
διακόπτης.

δεδομένα Προϊόντων
Στοιχεία προϊόντος

Γενικές πληροφορίες
Υλικό

Steel

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871829188146900

Εξαρτήματα ανάρτησης

MB-SW [ Mounting bracket for suspension wire]

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Μηχανικά εξαρτήματα

2xEP [ 2 end pieces]

EAN/UPC

8718291881469

Χρώμα εξαρτήματος

White

Κωδικός παραγγελίας

88146900

Κωδικός ονομασίας σειράς

LL120Z [ CoreLine Trunking Acc.]

Τοπικός κωδικός

LL120ZMBSWEPCU7

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

1

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Ηλεκτρικά εξαρτήματα

CU7 [ Connection unit 7-pole]

Αρ. υλικού (12NC)

910925255036

Τάση εισόδου

220 to 240 V

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,435 kg

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)

Datasheet, 2020, Απρίλιος 15

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

CoreLine Trunking

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

CoreLine Trunking acc. LL120Z
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