Lighting

eW Profile Powercore
ZCX411 C305-T WH CE
“Y” Jumper Cable and Terminator - 100 / 220 – 240 VAC - 419
mm (16.5 in) - White
eW Profile Powercore är en LED-armatur för direktspänning och montering under
skåp för allmänbelysning och skyltningsbelysning. eW Profile Powercore finns med
färgtemperaturerna 3 000 K och 4 000 K och passar för nya installationer och
uppgraderingar där det behövs överlägsen belysningskvalitet och avsevärda
energibesparingar. Armaturhusets mycket låga profil, de tre armaturlängderna,
mångsidiga alternativ för elkoppling och armaturfärger som matchar alla miljöer gör
att eW Profile Powercore kan erbjuda designflexibilitet och användarvänlighet på en
helt ny nivå.Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt
uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs
någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och
sänker de totala kostnaderna för systemet.

Produktdata
Allmän information

Beställningsproduktnamn

ZCX411 C305-T WH CE

Typbeskrivning

JUMPER CABLE [ Jumper kabel]

EAN/UPC – Produkt

8727900714722

Upphängningstillbehör

No [ -]

Beställningsnummer

71472299

Typ av förpackning

No [ -]

Räknare – Antal per förpackning

1

Tillbehörsfärg

vit

Räknare - antal förpackningar per kartong

24

Materialnummer (12NC)

910503700269

Nettovikt (stycke)

0,070 kg

Drift och elektricitet
Elektriska tillbehör

C305-T [ T-delad kabel 305 mm]

Ingående spänning

230 V

Produktdata
Fullständig produktkod
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data som kan komma att ändras

eW Profile Powercore

Måttskiss
Jumper / Leader Cable

Jumper / Leader Cable

22 mm (0.875 in)

End-to-End Connector

32 mm (1.25 in)

Terminator

22 mm (0.875 in)

22 mm (0.875 in)

eW Profile Powercore acc. ZCX411
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