Lighting

Trilho DALI
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600
Projetado para uso com spots DALI, o DALI Square Track é ideal para usuários que
desejam flexibilidade de iluminação para criar diferentes ambientes em suas lojas e
para reduzir o consumo de energia. O sistema é composto por um perfil de alumínio,
que está disponível em vários comprimentos. Qualquer configuração pode ser
facilmente criada - horizontal ou vertical, montada sobre ou no teto, na parede ou
em painéis independentes. O sistema também pode ser usado como uma estrutura
flutuante. Todas as luminárias têm uma fonte de alimentação separada e podem ser
comutadas seletivamente.

Dados do produto
Approval and Application

General Information

Ingress protection code

IP30 [ IP30]

Protection class IEC

CLI (I)

Glow-wire test

850/5 [ 850/5]

Suspension accessories

Não [ -]

Product Data

Mechanical accessories

Não [ -]

Full product code

871869606536500

Accessory color

BK

Order product name

RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)

EAN/UPC - Product

8718696065365

Order code

910502500048

Operating and Electrical
Electrical accessories

Não [ -]

Local Code

910502500048

Circuit

5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI

Numerator - Quantity Per Pack

1

pulse control GAC600]

Numerator - Packs per outer box

1

Material Nr. (12NC)

910502500048

Net Weight (Piece)

1,990 kg

Mechanical and Housing
Length

2000 mm

Dimensions (Height x Width x Depth) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
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Dados sujeitos a alteração

Trilho DALI

Desenho dimensional

3-circuit square RCS750
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