Lighting

DALI Square Track
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)
3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600
A DALI projektorokkal külön adapterrel való használatra tervezett DALI Square Track
ideális olyan felhasználók számára, akik rugalmas világítási rendszert szeretnének
annak érdekében, hogy különleges hangulatot teremtsenek üzletükben, és
csökkentsék energiafogyasztásukat. A rendszer tömör alumíniumsínekből áll,
amelyek különféle hosszban és elektromos vezetőkkel kaphatók. Bármilyen
konfiguráció könnyen létrehozható – vízszintes vagy függőleges, a mennyezetre,
falra vagy különálló panelre rögzítve. A rendszer lebegő szerkezetként is
használható. Mindegyik világítótest külön tápegységgel rendelkezik és külön
kapcsolható. Könnyedén mozgathatók, így módosítva a megvilágítást. Mindezeknek
köszönhetően egy többfunkciós sínek rendszer építhető kiemelő jellegű világításhoz,
függesztett reklámokhoz és dekoratív anyagokhoz.

Termék adatok
Általános információ

Méretek (magasság × szélesség ×

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

mélység)

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

Izzóhuzalos teszt

Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Felfüggesztő tartozékok

No [ -]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikai tartozékok

No [ -]

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

A tartozék színe

BK

IP30 [ Tárgyak behatolása ellen védett]

Termékadatok
Működtetés és elektronika

Teljes termékkód

871869606539600

Villamos tartozékok

No [ -]

A termék megrendelési neve

RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)

Áramkör

5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI

EAN/UPC - termék

8718696065396

pulse control GAC600]

Rendelési kód

06539600

SAP számláló – mennyiség

1

Mechanika és tokozás
Hossz
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csomagonként
1000 mm

Számláló – csomag külső dobozonként

1

az adatok változhatnak

DALI Square Track

SAP anyag

910502500051

Nettó tömeg (darab)

0,990 kg

Méretezett rajza

3-circuit square RCS750
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