Lighting

Maxos szerelési
kiegészítők
9MX056 MB-SW L3000 SI
Szerelőelem, összekötéshez
The light line fulfils two functions: first, it provides a sturdy in-line mounting rail on
which to fix the electrical units, and second, it provides a housing for the electrical
cables that bring power to the units. For suspended light lines, the light-line sections
are connected using the integrated electrical connector and a sturdy external
mechanical coupling piece (accessory). Surface-mounted light lines use the same
integrated electrical connector and an internal coupler (accessory). On the upper
part of the light-line section, special knock-out openings enable cable entry
wherever needed. The basic accessories of Maxos TL-D trunkings can also be used
for the TL5 trunkings.

Termék adatok
Általános információ

Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály

-

Villamos tartozékok

No [ -]

Felfüggesztő tartozékok

MB-SW [ Szerelőelem, összekötéshez]

Áramkör

No [ -]

Mechanikai tartozékok

No [ -]

Csomagolási kiszerelés

No [ -]

Mechanika és tokozás

A tartozék színe

Silver

Hossz

Vészvilágítási tartozékok

No [ -]

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

Termékcsalád kódja

9MX056 [ ACC MAXOS]

3000 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek
Technikai adatok
Optikai bura/lencse típusa kiegészítő

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

-

No [ -]

Termékadatok
Teljes termékkód
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az adatok változhatnak

Maxos szerelési kiegészítők

A termék megrendelési neve

9MX056 MB-SW L3000 SI

SAP anyag

910605149326

EAN/UPC - termék

4030732259878

Nettó tömeg (darab)

0,130 kg

Rendelési kód

25987800

SAP számláló – mennyiség csomagonként 1
Számláló – csomag külső dobozonként

1
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