
Oznaka za naročilo: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154
Opis izdelka: Lic,trunk.rail,L3000,14x2.5²,sr

Licross®, tračni nosilec, material: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano,
v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 3.000 mm, širina: 64 mm, višina:
67mm, linijsko ožičenje: 14x 2,5mm², zaščitna stopnja (celota): največja IP64,
odvisno od uporabljenih vložkov in dodatkov, zaščitni razred (celota): zaščitni
razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, skladnost
LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, enota pakiranja: 1 kos

Masa (kg): 5,2
GTIN (EAN): 4058352265154
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Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 24.02.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -
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Oznaka za naročilo: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154
Podroben tehnični opis: Lic,trunk.rail,L3000,14x2.5²,sr

Osnovni podatki
— Vrsta izdelka: sklop: svetlobni niz

(Tr.nosil)
— Ime izdelka: Licross®

— Oznaka za naročilo: 51TR6FE

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:
— Dodatek: ožičenje brez halogena

Potrdila, standardi
— Zaščitna stopnja: največja IP64,

odvisno od uporabljenih vložkov in
dodatkov

— Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI -
zaščitna ozemljitev)

— Dodatek: skladnost LABS testirana v
skladu z VDMA 24364:2018-05

— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE,
UKCA

Material, Barva
— tračni nosilec: pocinkana jeklena

pločevina, tračno lakirano, v
aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)

— Specifikacija barve: v aluminijsko sivi
barvi (RAL 9006)

Montaža
— Način montaže, mesto montaže: viseča

montaža, nadgradna montaža, na
stropu

— Namestitev: posamična razporeditev ali
razporeditev v nize

Električni priklop
— Linijsko ožičenje: 14x 2,5mm²

Mere, Masa
— Dolžina: 3000mm
— Širina: 64mm
— Višina: 67mm
— Masa: 5,2kg

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 24.02.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -
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Oznaka za naročilo: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154
Mere: Lic,trunk.rail,L3000,14x2.5²,sr
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Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 24.02.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -
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