Lighting

DALI Square Track
ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)
3 fas strömskena-adapter med DALI pulskontroll GAC600 Strömförsörning mittenkontakt
Avsedd för användning med DALI-strålkastare med särskild adaptor, är DALI Square
Track idealisk för användare som önskar flexibel belysning för att kunna skapa en
viss miljö i butiken eller reducera sin energiförbrukning. Systemet bygger på en stabil
aluminiumskena som finns tillgänglig i flera olika längder samt ett urval elektriska
ledare. DALI Square Track erbjuder stor designfrihet - montera horisontellt eller
vertikalt, på eller i tak, på väggar eller fristående paneler. Systemet kan även
monteras nedpendlat från taket. Alla armaturer kan ha separat strömförsörjning och
tändas/släckas selektivt. De kan enkelt flyttas för att förändrar belysningen och
systemets utseendet, vilket gör DALI Square Track till ett multifunktionellt
skensystem för accentbelysning såväl som annonsskyltar och dekorativt material.

Produktdata
Allmän information

Produktdata

Upphängningstillbehör

No [ -]

Fullständig produktkod

871869606560099

Mekaniska tillbehör

No [ -]

Beställningsproduktnamn

ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)

Tillbehörsfärg

Svart

EAN/UPC – Produkt

8718696065600

Beställningsnummer

06560099

Räknare – Antal per förpackning

1

Drift och elektricitet
Elektriska tillbehör

MPS [ Strömförsörning mittenkontakt]

Räknare - antal förpackningar per kartong 25

Faser

5C6 [ 3 fas strömskena-adapter med DALI

Materialnummer (12NC)

910502500072

pulskontroll GAC600]

Nettovikt (stycke)

0,170 kg

Mekanik och armaturhus
Mått (höjd × bredd × djup)
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NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

data som kan komma att ändras

DALI Square Track

Måttskiss

3-circuit square ZCS750
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