
LUGTRACK EVO LED WITH 3-PHASE RAIL

Işık akısı toleransı +/- 10%.
Güç toleransı +/- 5%.
Işık akısı, ışık yoğunluğu ve aydınlatma verimi EN ISO 17025:2005, EN13032 serisi ve LM-79 standartlarına göre belirlenmiştir.
Ürünle ilgili güncel bilgilere ve Genel Garanti Şartlarına www.lug.com.pl sitemizden erişebilirsiniz.
Bağımsız indeksler için ışık akıları ve güçleri hakkında detaylı bilgi ürün bilgi formunda belirtilmiştir.
Veri sayfasındaki parametreler Ta=25°C için verilmiştir.
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LUG Firması, aydınlatma armatürlerinde yapısal değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutmaktadırBelgenin hazırlandığı tarih:

HIZLI MONTAJ HATLARIKatalog grubu:

MEKANİK VERİLER Montaj: asma, sıva üstü
Gövde: coated steel sheet
Renk: beyaz

ELEKTRİK VERİLERİ Enerji: 220-240V 50/60Hz
Işık kaynağı içerir: hayır
Elektrik bağlantısı: Max 5x2,5 mm² kablo, Max 7x2,5 mm² 
kablo

GENEL VERİLER Ek bilgiler: spot ışığın takılması; RAL 9003 mat kaplı sac 
metalden yapılmış destek rayı; kablolama yoluyla 5- ve 
7-kutuplu mevcuttur; ızgara
Diğer görüşler: Her bir ışık dizgisine güç vermek için bir 
STARTER KIT’in sipariş edilmesi gerekir; montaj tipine bağlı 
olarak, uygun montaj braketini (aksesuar) seçin ve sipariş edin; 
monte edilen spotların maksimum ağırlığı: 5kg
Garanti: 5 yıl
Kullanım alanı: süpermarketler, depolar, lojistik merkezleri, 
depolar, üretim tesisleri, patikalar

Kod Boyutlar [mm]
L W H D Ambalaj adedi Net ağırlık [kg]

Tip: Module with 3-phase track
080151.0000.17 1435 75 20 600 1 2,0

Tip: Support rail with 5-pole through wiring
080151.0000.101 1435 75 39 - 1 2,5
080151.0000.201 2870 75 39 - 1 4,5

Tip: Support rail with 7-pole through wiring
080151.0000.102 1435 75 39 - 1 2,5
080151.0000.202 2870 75 39 - 1 4,5

Kod Mekanik dayanıklılık

Tip: Module with 3-phase track
080151.0000.17 IK04

Tip: Support rail with 5-pole through wiring
080151.0000.101 -
080151.0000.201 -

Tip: Support rail with 7-pole through wiring
080151.0000.102 -
080151.0000.202 -

Modern luminaire for quick assembly with a 3-phase rail, allowing the spotlights 
to be attached; the construction of the luminaire enables quick and easy connection 
into long lighting systems, with easily interchangeable lighting modules.
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DİĞER FOTOĞRAFLAR

150111.00969
LUGTRACK EVO LED STARTER KIT white 
(1x power connector, 2x module end 
cap, 1x cable gland)

 150111.00985 Masking frame (empty module 
1435mm)

150110.00819 Suspension chain (2m)

150110.00820 Suspension chain (4m)

150110.00988
Bir zincire veya tele asılmak için / 
montaj yüzeyine montaj için LU01-C 
montaj braketi (2 adet)

150110.00989 Bir tutucuyu (2 adet) kullanarak asmak 
için montaj braketi LU02-N

AKSESUARLAR


