Lighting

DALI Square Track
ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)
3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 External T-coupling piece right
DALI Square Track er designet for bruk med DALI-lyskastere med en dedikert
adapter og er ideell for brukere som ønsker seg belysningsfleksibilitet for å skape en
bestemt stemning i butikken, og for å redusere energiforbruket. Systemet er laget av
en heldekkende aluminiumsskinne som fås i ulike lengder og med et utvalg
elektriske ledere. Hvilken som helst gitt konfigurasjon kan enkelt skapes, vannrett
eller loddrett, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående paneler.
Systemet kan også brukes som en flytende struktur. Alle armaturer har en separat
strømforsyning og kan slås på/av selektivt. De kan enkelt flyttes for å endre
belysningen og presentasjonen. På denne måten kan man lage et flerfunksjonelt
skinnesystem for både effektbelysning og opphenging av reklame og dekorativt
materiale.

Produktdata
Generell informasjon

Produktdata

Opphengstilbehør

No [ -]

Fullstendig produktkode

871869606571699

Mekanisk tilbehør

No [ -]

Produktnavn for bestilling

ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

Tilbehørsfarge

grå

EAN/UPC – produkt

8718696065716

Bestillingskode

06571699

SAP-teller – antall per pakke

1

Drift og elektrisk
Elektrisk tilbehør

TCPRE [ External T-coupling piece right]

SAP-teller – pakker per utvendige 20

Krets

5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI pulse

SAP-materialer

910502500083

control GAC600]

SAP-nettovekt (stykk)

0,250 kg

Mekanisk og innfatning
Mål (høyde x bredde x høyde)

Datasheet, 2020, Mars 19

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

data kan endres

DALI Square Track

Målskisse

3-circuit square ZCS750
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