Lighting

3-kreds square
RCS750
RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
3-faset skinne
RCS750 3-faset skinnesystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i
længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres
relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på
fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer
har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes
for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle
skinnesystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og
dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringstilbehør
er ligeledes tilgængelige.

Produkt data
Generelle oplysninger

Længde

4.0 m

Mål (højde x bredde x dybde)

NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x

Beskyttelsesklasse IEC

Sikkerhedsklasse I

Glødetrådstest

Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Ophængstilbehør

No [ -]

Mekanisk tilbehør

No [ -]

Godkendelse og anvendelsesområde

Farve på tilbehør

Sort

Kode for indtrængningsbeskyttelse

157.5 in)

IP30 [ Sikret mod værktøj]

Produktdata

Drift og el
Elektrisk tilbehør

No [ -]

Fuldstændig produktkode

871155979854700

Kredsløb

3C [ 3-faset skinne]

Ordreproduktnavn

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

EAN/UPC – produkt

8711559798547

Ordrekode

79854700

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Mekanik og armaturhus
Samlet længde
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3-kreds square RCS750

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

emballage)
SAP-materiale

910930013518

Nettovægt (stykke)

3,500 kg

Målskitse

3-circuit square RCS750
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