Lighting

3-krets, firkantet
RCS750
RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
3-faset skinne
RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i
lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle
tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på
frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene
har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre
belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for
effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et
utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

Produktdata
Generell informasjon

Mål (høyde x bredde x høyde)

IEC-beskyttelsesklasse

Sikkerhetsklasse I

Test av glødetråd

Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Godkjenning og bruk

Opphengstilbehør

No [ -]

Ingress beskyttelseskode

Mekanisk tilbehør

No [ -]

Tilbehørsfarge

hvit

Drift og elektrisk

NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)

IP30 [ Verktøybeskyttet]

Produktdata
Fullstendig produktkode

871155914980600

Produktnavn for bestilling

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

Elektrisk tilbehør

No [ -]

EAN/UPC – produkt

8711559149806

Krets

3C [ 3-faset skinne]

Bestillingskode

14980600

Teller – antall per pakke

1

Teller – pakker per utvendige boks

1

Mekanisk og innfatning
Total lengde

2000 mm

SAP-materialer

910930009118

Lengde

2000 mm

Nettovekt (stykk)

1,900 kg
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3-krets, firkantet RCS750

Målskisse

3-circuit square RCS750
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