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Maxos Tillbehör

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan

armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45

grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor

och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar

hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre

stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara

hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare,

etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt

justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En

kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den

vridbara hopkopplingsenheten.
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Versions

Electrical supply connector 7-pole Maxos_coupling_piece

Produktinformation

Maxos 4MX056 TL-D extended

trunking section M300/E300/

M600/E600 and blind cover, used

to close the spaces in the trunking

where no electrical units are

mounted

Allmän information

Produktfamiljskod 9MX056

Produktfamiljskod 9MX056

 
Användning och godkännande

Skyddsklass IEC -

Kod för kapslingsklass -

Kod för kapslingsklass -

Allmän information

Order Code Full Product Name Tillbehörsfärg

60157899 9MX056 BC49 WH Vit

10824400 9MX056 EP WH SET Vit

Order Code Full Product Name Tillbehörsfärg

10825100 9MX056 EP SI SET Silver

10807700 9MX056 CP WH Vit
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