Lighting

Pacific LED gen4
WT470Z CH (10PCS)
Carlig susp.
PacificLED gen4 este un aparat de iluminat cu LED etanș la apă, extrem de eficient și
fiabil, care oferă o calitate excelentă a luminii, cu o distribuție uniformă a luminii fără
benzi vizibile sau diferențe de culoare. Gama oferă construcția modulară pentru a
facilita întreținerea și modernizarea.;Noul sistem optic furnizează iluminat fără
deformări, cu o ghidare vizuală îmbunătățită, ceea ce îl face ideal pentru aplicații
generale în industrie, pentru depozite și parcări. Gama Pacific LED gen4 oferă, de
asemenea, opțiuni de sisteme optice multiple pentru a asigura o schemă de iluminat
optimizată pentru o gamă largă de aplicații.;Pentru aplicațiile industriale, PacificLED
gen4 oferă o arhitectură deschisă a produsului cu acces fără unelte la placa de
aparataj și un capac terminal cu aspect inovator, cu conector încorporat pentru
instalare rapidă și ușoară. Clema de montaj dintr-o singură piesă asigură absența
componentelor mici și libere care pot afecta procesul primar de producție.
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General Information

Mechanical and Housing

Accesorii suspendare

CH [ Carlig susp.]

Accesorii mecanice

No [ -]

Configurare ambalaj

(10PCS) [ 10 bucati]

Product Data

Cod familie de produse

WT470Z [ Acc. Pacific LED]

Cod complet produs

871829104121400

Nume comandă produs

WT470Z CH (10PCS)

EAN/UPC – Produs

8718291041214

Cod de comandă

04121400

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Numărător SAP – Pachete per exterior

1

Material SAP

910925238912

Greutate netă SAP (bucată)

0,350 kg

Light Technical
Tip accesoriu capac optic/lentilă

No [ -]

Operating and Electrical
Accesorii electrice
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No [ -]

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
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