Lighting

3-fasskena RCS750,
kvadratisk
ZRS750 CPF WH (XTS23-3)
3-fas skena - Flexibel kopplingsdetalj - FLEXIBLE COUPLER
Det kvadratiska skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium.
Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan
enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt,
monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera
systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan
tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att
flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för
accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters,
anslutningar och montagetillbehör.

Produktdata
Allmän information

Produktdata

Typbeskrivning

FLEXIBLE COUPLER

Fullständig produktkod

871155938120699

Upphängningstillbehör

CPF [ Flexibel kopplingsdetalj]

Beställningsproduktnamn

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)

Mekaniska tillbehör

No [ -]

EAN/UPC – Produkt

8711559381206

Tillbehörsfärg

vit

Beställningsnummer

38120699

Räknare – Antal per förpackning

1

Drift och elektricitet

Räknare - antal förpackningar per kartong 5

Elektriska tillbehör

No [ -]

Materialnummer (12NC)

910500187515

Faser

3C [ 3-fas skena]

Nettovikt (stycke)

0,140 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

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

3-circuit square acc. ZRS750
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