
Skříně

IBTronic XL Drillbox E

IBTronic XL Drillbox E
Skříně

Číslo výrobku: 97680102
Rozměry: 255 x 280 x 92 mm

Univerzální vestavná skříň s dodatečným
prostorem pro připojení (např. pro vestavbu
elektronického bezpečnostního transformátoru)
pro prefabrikáty, bezhalogenová, pro vestavbu
svítidel NV/HV/LED. Vhodné pro dodatečnou
instalaci do montovaných stropů 45-70 mm
jádrovým vrtáním Ø 82 mm., pro instalaci svítidel
otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE
0711), a rovněž s označením F nebo označením
MM, maximální výška vestavby svítidel NV: 105
mm, svítidla HV: 110 mm, příkon lampy max. 50
W Alu

Otvor výstupu: Ø 76 mm, ARD (průměr
vnějšího prstence svítidla), min. Ø 85 mm,
8 kombinovaných trubkových přívodů 4 x
16mm, 4 x 19mm, integrovaná zarážka pro
trubky 16mm, 19mm

Technická data

elektrické vlastnosti

Vhodné pro: Betonová konstrukce 

barva

barva horní díl: jiné 

rozměry

délka: 280 mm

šířka: 255 mm

výška: 92 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů: ano 

průmyslová kvalita: ne 

okolní podmínky

max. relativní vlhkost
vzduchu 25 °C:

- %

max. relativní vlhkost
vzduchu 40 °C:

50 %

okolní teplota min.: -25 

okolní teplota max.: 40 

okolní teplota 24 h: 35 
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materiál

materiál spodního dílu: polypropylen 

materiál horního dílu: polypropylen 

Příslušenství

LMK 76 - Sada pro montáž osvětlení
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