Lighting

Smart Track RCS170 –
phương pháp tin cậy
để xây dựng hệ thống
chiếu sáng nổi bật
Smart Track
Được thiết kế để hoạt động kết hợp với dòng đèn chiếu Smart Spot, Smart Track là
loại thanh ray một pha được nối đất tăng cường để đảm bảo an toàn. Giải pháp tin
cậy và linh hoạt này cho phép lựa chọn màu sắc, độ dài và các bộ khớp nối với nhiều
hình dạng khác nhau để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt đầy thách thức.

Lợi ích
• Cực kỳ an toàn: không cần lo lắng về an toàn
• Bền bỉ: tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
• Linh hoạt: người dùng có thể kết hợp và phối hợp các bộ phận theo nhu cầu

Tính năng
• Bảo vệ an toàn
• Tuổi thọ và độ tin cậy được thử nghiệm nghiêm ngặt
• Ba màu sắc, hai độ dài, ba khớp nối

Ứng dụng
• Khu mua sắm
• Phòng trưng bày nghệ thuật

Thông số kỹ thuật
Loại

RCS170

Vật liệu

Nhôm

Mạch điện

Mạch đơn, 220-240 V

Màu sắc

Trắng (WH), xám (GR) và đen (BK)

Phiên bản độ dài

Dài 1000 và 2000 mm
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Lắp đặt

Công suất lắp đặt tối đa mạch đơn 220-240 V 16 A

Lắp bằng vít, trực tiếp trên bề mặt
Phụ kiện

Khớp hình chữ I, chữ L và chữ T

Phiên bản

Phụ kiện

Mã đặt hàng 911400894580

Thông số vận hành và điện
Mạch điện

Ray 1 mạch điện

Thông tin chung
Order Code

Full Product Name

Màu phụ kiện

Order Code

Full Product Name

Màu phụ kiện

911400893980

RCS170 1C L1000 WH

Trắng

911400894080

RCS170 1C L2000 BK

Đen

911400894280

RCS170 1C L2000 WH

Trắng

Cơ khí và bộ vỏ
Order Code

Full Product Name

Chiều dài

Order Code

Full Product Name

Chiều dài

911400893980

RCS170 1C L1000 WH

1000 mm

911400894080

RCS170 1C L2000 BK

2000 mm

911400894280

RCS170 1C L2000 WH

2000 mm
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