Lighting

3-fázisú áramsínes
rendszer RCS750
RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Háromfázisú hordsín
Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és
4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen
szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy
függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi
lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön
kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való
bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen
megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra
illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és
a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.

Termék adatok
Általános információ

Mechanika és tokozás

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

Teljes hossz

1000 mm

Izzóhuzalos teszt

Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Hossz

1000 mm

Felfüggesztő tartozékok

No [ -]

Méretek (magasság × szélesség × mélység)

NaN x NaN x 1000 mm

Mechanikai tartozékok

No [ -]

A tartozék színe

BK

Tanúsítvány és alkalmazási területek
Por és víz elleni védelem kódja (IP)

IP30 [ Tárgyak behatolása ellen védett]

Működtetés és elektronika
Villamos tartozékok

No [ -]

Termékadatok

Áramkör

3C [ Háromfázisú hordsín]

Teljes termékkód

871155979851600

A termék megrendelési neve

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

EAN/UPC - termék

8711559798516
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3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Rendelési kód

79851600

Számláló – mennyiség csomagonként

1

Számláló – csomag külső dobozonként

1

SAP anyag

910930013218

Net Weight (Piece)

0,900 kg

Méretezett rajza

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
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