Lighting

Maxos accessories
9MX056 CP SI
łącznik
The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and
TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum
angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas
such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with
one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and
with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can
accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an
adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling
piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the
trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to
be ordered as required.

Dane produktu
Informacje ogólne

Obwód

brak [ -]

Klasa ochrony IEC

-

Akcesoria do zwieszania

CP [ łącznik]

Mechanika i korpus

Akcesoria mechaniczne

brak [ -]

Długość

- mm

Sposób pakowania

No [ -]

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)

NaN x NaN x NaN mm

Kolor akcesorium

SI

Akcesoria oświetlenia awaryjnego

brak [ -]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Rodzina produktów

9MX056 [ ACC MAXOS]

Kod klasy szczelności IP

Dane techniczne oświetlenia
Optical cover/lens acc. type

Dane produktu
brak [ -]

Eksploatacja i połączenie elektryczne
Akcesoria elektryczne
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-

brak [ -]

Pełny kod produktu

403073210808400

Nazwa produktu na zamówieniu

9MX056 CP SI

EAN/UPC - Produkt

4030732108084

Kod zamówienia

10808400

Dane wkrótce ulegną zmianie

Maxos accessories

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

1

Material Nr. (12NC)

910681003326

Net Weight (Piece)

0,584 kg
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