Lighting

CoreLine Trunking
LL121X 7 WH BC
CoreLine Trunking - 7 conductors - White - Blind cover
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
Γενικές πληροφορίες

Επιλογή κυκλώματος

7 [ 7 conductors]

Εσωτερική καλωδίωση

Standard

Σύνδεση

C-2R [ Connector with 2 additional wires for light

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

regulation]

Συνολικό μήκος

1730 mm

Κατηγορία προστασίας IEC

Safety class I (I)

Συνολικό πλάτος

81 mm

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση

650/5 [ Temperature 650 °C, duration 5 s]

Συνολικό ύψος

43 mm

Σήμανση ευφλεκτότητας

F [ For mounting on normally flammable surfaces]

Χρώμα

White

Σήμανση CE

CE mark

Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)

43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)

Σήμανση ENEC

-

Υλικό

Steel

Έγκριση και εφαρμογή

Μηχανικά εξαρτήματα

BC [ Blind cover]

Βαθμός προστασίας από τις εισροές

Γωνία

-

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02 [ 0.2 J standard]

Χρώμα εξαρτήματος

White

Κωδικός ονομασίας σειράς

LL121X [ CoreLine Trunking]

IP20 [ Finger-protected]

Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος

-20 to +35 °C

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου

220 to 240 V

Στοιχεία προϊόντος

Συχνότητα εισόδου

50 έως 60 Hz

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871829188144500

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

LL121X 7 WH BC
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CoreLine Trunking

EAN/UPC

8718291881445

Αρ. υλικού (12NC)

910925682907

Κωδικός παραγγελίας

88144500

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

1,990 kg

Τοπικός κωδικός

LL121X/WH/BC/7

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

CoreLine trunking LL120X/LL121X

CoreLine trunking LL120X/LL121X
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