Lighting

CoreLine Surfacemounted
SM134Z SME-3
Coreline Surface Acc. - Suspension set with electrical cable 3pole
Είτε πρόκειται για νέο κτίριο, 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 για τοποθέτηση
σε επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση των κλασικών λειτουργικών
σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Η διαδικασία επιλογής, εγκατάστασης και συντήρησης
είναι πολύ εύκολη – είναι μια απλή μετάβαση. ;Τα φωτιστικά InterAct Ready της
συγκεκριμένης σειράς διαθέτουν ενσωματωμένη ασύρματη επικοινωνία για να
χρησιμοποιούνται με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Συχνότητα εισόδου

- Hz

Κατηγορία προστασίας IEC

-

Σήμανση CE

CE mark

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό

Polycarbonate

Συνολικό μήκος

1500 mm

Εξαρτήματα ανάρτησης

SME-3 [ Suspension set with electrical cable 3-

Συνολικό ύψος

30 mm

pole]

Συνολική διάμετρος

93 mm

Γωνία

-

Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)

30 x NaN x 1500 mm (1.2 x NaN x 59.1 in)

Χρώμα εξαρτήματος

White

Κωδικός ονομασίας σειράς

SM134Z [ Coreline Surface Acc.]

Έγκριση και εφαρμογή
Βαθμός προστασίας από τις εισροές

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου
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IP20 [ Finger-protected]

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

-V

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

CoreLine Surface-mounted

Στοιχεία προϊόντος
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Πλήρης κωδικός προϊόντος

871869934897700

Αρ. υλικού (12NC)

910925864856

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

SM134Z SME-3

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,360 kg

EAN/UPC

8718699348977

Κωδικός παραγγελίας

34897700

Τοπικός κωδικός

SM134ZSME3
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