Lighting

Maxos, csuklós elem
9MX056 CBA BK
Állítható láncos függesztő
A forgatható összekötő elem egy sokoldalú mechanikai összekötő a Maxos TL-D és
TL5 rendszerekhez, mely lehetővé teszi a fénysávok különböző szögben való
összekötését. A minimum fordulási szög 45°. Vonzó megjelenésének köszönhetően
sokszor alkalmazzák üzletekben, iskolákban és múzeumokban. Maximum négy
fénysáv csatlakoztatható egy kötőelemre. A ház műanyagból készül fehér vagy
ezüstszínű bevonattal, a belső elemek acélból készülnek.;Ha szükséges, a
kötőelembe fényérzékelő, hangszóró vagy egyéb elem integrálható. Az elem egy
előszerelt, állítható függesztő készletet tartalmaz 1. 25 m acél függesztősodronnyal.
Egy dedikált összekötő darab (9MX056 CP-SD WH/SI) szükséges a sín forgatható
kötőelemhez csatlakoztatására. A hálózati átmenő vezetékezést biztosító
elektromos komponensek szükség szerint rendelhetők.

Termék adatok
Általános információ

Áramkör

No [ -]

IEC védelmi osztály

-

Felfüggesztő tartozékok

CBA [ Állítható láncos függesztő]

Mechanika és tokozás

Mechanikai tartozékok

No [ -]

Hossz

Csomagolási kiszerelés

No [ -]

Méretek (magasság × szélesség × mélység) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

A tartozék színe

BK

Vészvilágítási tartozékok

No [ -]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Termékcsalád kódja

9MX056 [ ACC MAXOS]

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

Technikai adatok
Optika/kieg. lencse típusa
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-

Termékadatok
No [ -]

Működtetés és elektronika
Villamos tartozékok

- mm

No [ -]

Teljes termékkód

403073225202200

A termék megrendelési neve

9MX056 CBA BK

EAN/UPC - termék

4030732252022

Rendelési kód

25202200

az adatok változhatnak

Maxos, csuklós elem

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Számláló – csomag külső dobozonként

1

SAP anyag

910629113626

Copy Net Weight (Piece)

0,115 kg
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