Lighting

Maxos TL-D standard
sínelemek
4MX056 581 7x2.5 WH
MAXOS TST8 - 1 egység TL-D58W-hoz - 7 conductors crosssection 2.5 mm² - WH
A sínek két funkciót töltenek be: elsődlegesen, egy hordozó szerepet, melyre a
lámpatestek felszerelhetők, másodsorban pedig házat kínálnak az elektromos
kábelezésnek. Minden sín horganyzott acélból készül, fehér vagy ezüst színű
bevonattal. A sínelemek 1, 2 vagy 3 db 36W-os ill. 58W-os lámpatest hosszában
érhetők el.A beépített lapos szalagkábel (5 vagy 7 vezetékes) vagy dupla lapos
szalagkábel (2x5 vagy 2x7 vezeték) garantálja (a beépített fáziskapcsolóval és a
csatlakozóegységgel együtt) a biztonságos és helyes kábelezést. A 7-vezetékes
kábellel szerelt sínekbe fényszabályozás vagy vészvilágítási áramkörrel ellátott
lámpatest is beépíthető. A dupla vezetékezés legtöbbször központi vészvilágítási
akkumulátorral ellátott rendszerekben vagy külön kapcsolható rendszerek esetén
használható. Így nincs szükség kiegészítő csatlakozókra vagy vezetékezésre szerelés
során.

Termék adatok
Általános információ

Működtetés és elektronika

Távtartómodul

No [ -]

Áramkör

No [ -]

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

Választható áramkörök

7x2.5 [ 7 conductors cross-section 2.5 mm²]

Gyúlékonysági jelzés

F [ For mounting on normally flammable
surfaces]

Mechanika és tokozás

ENEC jel

ENEC mark

Sínes rendszerelem hossza

581 [ 1 egység TL-D58W-hoz]

Termékcsalád kódja

4MX056 [ MAXOS TST8]

Teljes hossz

1530 mm

Szín

WH
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Maxos TL-D standard sínelemek

Méretek (magasság × szélesség ×

NaN x NaN x 1530 mm (NaN x NaN x 60.2 in)

mélység)

Rendelési kód

55341999

SAP számláló – mennyiség

1

csomagonként

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Számláló – csomag külső dobozonként

2

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

SAP anyag

910610027126

Nettó tömeg (darab)

2,120 kg

IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett]

Termékadatok
Teljes termékkód

403073255341999

A termék megrendelési neve

4MX056 581 7x2.5 WH

EAN/UPC - termék

4030732553419

Méretezett rajza

Maxos trunking 4MX056/856
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