
DALI Square Track
RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)

3-faset strømskinneadapter med DALI-impulsstyring GAC600

Den firkantede DALI-skinne er beregnet til brug med DALI-projektører med en

speciel adapter. Skinnen er ideel til brugere, der ønsker belysningsfleksibilitet, så de

kan skabe en specifik atmosfære i butikken og nedsætte energiforbruget. Systemet

består af en massiv aluminiumskinne, der fås i forskellige længder og med forskellige

elektriske ledere. Det er nemt at skabe enhver given konfiguration – vandret eller

lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet

kan også bruges som en svævende struktur. Alle armaturer har separat

strømforsyning og kan tændes og slukkes hver for sig. De kan også nemt flyttes for at

ændre belysningen eller præsentationen. Derved er det muligt at skabe et

multifunktionelt skinnesystem til både effektbelysning samt ophængning af

reklame- og dekorationsmateriale.

Produkt data

Generelle oplysninger

Farve på tilbehør Hvid

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP30 [Sikret mod værktøj]

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Glødetrådstest Temperatur 850 °C, varighed 5 s

 

Produktdata

Full EOC 871869606543300

Ordreproduktnavn RBS750 5C6 L4000 WH

(XTSCF6400-3)

EAN/UPC – produkt 8718696065433

Ordrekode 06543300

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

Materiale nummer (12NC) 910502500055

Det fulde produktnavn RBS750 5C6 L4000 WH

(XTSCF6400-3)

EAN/UPC – kasse 8718696065433
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