
Maxos fusion
LL546Z CD SI

LL546Z | Maxos fusion Acc. - Hopea

Maxos fusion on mukautuva LED-kiskojärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon

laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna.

Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita,

epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu

muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa

vähentämällä lineaaristen paneeleiden käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää

jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida

ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot

pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti

muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä

tietoja liiketoiminnan tueksi.

Rajoitukset ja turvallisuus
• .

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Lisävarusteen väri Hopea

Tuoteperheen koodi LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Arvoasteikko Tekniset tiedot

 

Käyttö ja sähkötiedot

Tulojännite - V

Viivatiheys - Hz

Syöttötaajuus - Hz

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali Teräs

Kiinnitysmateriaali Ruostumaton teräs

Kotelon väri Hopea

Kokonaispituus 4 551 mm

Kokonaisleveys 63 mm

Kokonaiskorkeus 42 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 42 x 63 x 4551 mm

Materiaali Teräs
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Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK00 [Ei suojausta]

Suojausluokka IEC -

Syttyvyysmerkintä Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville

pinnoille

Takuuaika 5 vuotta

RoHS-yhteensopiva Kyllä

 

Tuotetiedot

Full EOC 871869637471999

Tilaustuotteen nimi LL546Z CD SI

Tilauskoodi 37471999

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 10

Materiaalitunnus (12NC) 910925864247

Koko tuotenimi LL546Z CD SI

EAN/UPC – laatikko 8718696383650

Mittapiirros

Maxos fusion
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