Lighting

Maxos, mounting
accessories
9MX056 EP-900 SI SET
płytka zamykająca dla 4MX900
The light line fulfils two functions: first, it provides a sturdy in-line mounting rail on
which to fix the electrical units, and second, it provides a housing for the electrical
cables that bring power to the units. For suspended light lines, the light-line sections
are connected using the integrated electrical connector and a sturdy external
mechanical coupling piece (accessory). Surface-mounted light lines use the same
integrated electrical connector and an internal coupler (accessory). On the upper
part of the light-line section, special knock-out openings enable cable entry
wherever needed. The basic accessories of Maxos TL-D trunkings can also be used
for the TL5 trunkings.

Dane produktu
Informacje ogólne

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Klasa ochrony IEC

-

Akcesoria elektryczne

brak [ -]

Akcesoria do zwieszania

brak [ -]

Obwód

brak [ -]

Akcesoria mechaniczne

EP-900 [ płytka zamykająca dla 4MX900]

Sposób pakowania

SET [ zestaw 2 modułów]

Mechanika i korpus

Kolor akcesorium

SI

Długość

- mm

Akcesoria oświetlenia awaryjnego

brak [ -]

Wymiary (wysokość x szerokość x

NaN x NaN x NaN mm

Rodzina produktów

9MX056 [ ACC MAXOS]

głębokość)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Dane techniczne oświetlenia
Optical cover/lens acc. type
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brak [ -]

Kod klasy szczelności IP

-

Dane wkrótce ulegną zmianie

Maxos, mounting accessories

Dane produktu

Numerator - Packs per outer box

1

Pełny kod produktu

403073226500800

Material Nr. (12NC)

910683003226

Nazwa produktu na zamówieniu

9MX056 EP-900 SI SET

Net Weight (Piece)

0,078 kg

EAN/UPC - Produkt

4030732265008

Kod zamówienia

26500800

Numerator - Quantity Per Pack

1
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