
DALI Square Track
ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)

Adapter voor 3-fasen spanningsrail met DALI-pulsregelaar

GAC600 - Interne hoek 90°

De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een

speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor

het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun

energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is

in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven

configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal,

gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het

systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen

hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze

kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen.

Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel

accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en

decoratiemateriaal.

Product gegevens
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Accessoirekleur Zwart

 

Productgegevens

Full EOC 871869606566299

Productnaam voor bestelling ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)

EAN/UPC - Product 8718696065662

Bestelcode 06566299

Lokale code ZCS7505C6CCPIBK

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 25

Materiaalnummer (12NC) 910502500078

Volledige productnaam ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)

EAN/UPC - Case 8718696065990
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