Lighting

CoreLine Trunking
Gen2
LL212X 7x1.5 BC
Coreline Trunking Gen2
CoreLine Trunking Gen2 on valoviivajärjestelmä, joka on suunniteltu
yksinkertaisuutta ajatellen. Saatavilla on erilaisia pituuksia, valovirtapaketteja ja
valokeilojen muotoja kaikkia projekteja ja käyttökohteita varten. Helppokäyttöinen,
spottivaloihin ja tunnistimiin integroitavissa oleva CoreLine Trunking Gen2 takaa
yhtenäisen ja laadukkaan valaistuksen, joka on suojattu vesivahingoilta.
Innovatiivinen järjestelmä on myös helppo koota ja asentaa, mikä nopeuttaa
jälkiasennusta ja remontointia.

Tuotetiedot
Yleistä tietoa

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

50 x 80 x 1130 mm (2 x 3.1 x 44.5 in)

Suojausluokka IEC

Suojausluokka I

CE-merkintä

CE-merkintä

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Materiaali

Teräs

IP-luokka

IP20 [ Sormisuojattu]

Lisävarusteen väri

Valkoinen

Mek. iskun suojauskoodi

IK02 [ 0.2 J standard]

Tuoteperheen koodi

LL212X [ Coreline Trunking Gen2]

Tuotetiedot
Käyttö ja sähkötiedot

Koko tuotekoodi

871951410840000

Ottojännite

220 - 240 V

Tilaustuotteen nimi

LL212X 7x1.5 BC

Syöttötaajuus

50–60 Hz

EAN/UPC – tuote

8719514108400

Tilauskoodi

10840000

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus

1

Mekaaniset tiedot ja runko
Kokonaispituus

1130 mm

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa

1

Kokonaisleveys

80 mm

SAP-materiaali

910925867583

Kokonaiskorkeus

50 mm

SAP-nettopaino (kappale)

1,650 kg
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Trunking Gen2

Mittapiirros
Encastré
Shine & SilkSpace definition
ID-33 & ID-42
Alimentation
Régulateur

Régulateur

Directives d’installation pour unité
autonome Formats impérial et métrique

Régulateur

Chaque luminaire offre son propre régulateur et
reçoit une alimentation directe.

Préparer les luminaires pour le montage
1

Plier la languette de
montage

2

Ajuster la hauteur de la
languette

3

Panneau de remplissage
(20 po x 48 po seulement)

Couper la hauteur
de montage du
profilé en T de
1-11/16 po

Couper la hauteur
de la fente du
boulon dans le
profilé en T de
1-1/2 po ou
1-3/4 po

Plier chaque languette de montage à 90° à
chacun des coins.

À l’aide de pince à coupe de côté ajuster la
hauteur de chaque languette à celle du
profilé en T.

Montage dans un plafond à profilé en T
4

Déposer le luminaire sur
le profilé en T

Déposer le luminaire sur le profilé en T.
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5

Plier les languettes pour
affleurer

Plier les languettes jusqu’à ce qu’elles
affleurent le profilé en T pour dégager la
tuile du plafond.

Si vous installez dans un plafond à profilé en
T de 20 po x 60 po, rattacher les panneaux
de remplissage aux extrémités du boîtier à
l’aide des vis, tel qu’illustré ci-dessus.

6

Rattacher le luminaire sur
le profilé en T

Utiliser des vis à tôle no 8 x 1/4 po pour
rattacher le luminaire sur le plafond à
profilé en T et utiliser un fil de suspension
pour bien le rattacher en respectant les
codes de bâtiment locaux. (Les vis et fils de
suspensions ne sont pas inclus).
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