TRACK		
▪▪ EUTRAC 3-fase rail voor opbouw- of pendelmontage, flexibele en eenvoudige installatie
▪▪ 2,5 mm² per fase, maximum 16A per fase
▪▪ Aluminiumprofiel verkrijgbaar in 3 kleuren; wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL
9005), en zilver geanodiseerd
▪▪ Lengtes van 1 tot 4 meter, eenvoudig door uzelf op maat te zagen
▪▪ Geschikt voor de meest gangbare 3-fase railspots
▪▪ Eveneens beschikbaar als inbouwversie en/of versie met databus geschikt voor DALI, DMX, 0-10V of KNX
▪▪ Een compleet systeem is samen te stellen uit rails, voeding/koppeltoebehoren en eventueel
montagetoebehoren

TRACK OPBOUW / PENDEL
Koppelstuk
E.555-1-1208

L-verbinder aarding buitenzijde
E.555-1-1209

Eindkap
E.555-0-1217

Voeding aarding rechts
E.555-1-1201

Voeding aarding links
E.555-1-1202

PRINCIPESCHEMA
bovenaanzicht

T-verbinder binnenzijde aarding links
E.555-1-1213

T-verbinder binnenzijde aarding rechts
E.555-1-1212

X-verbinder
X.555-1-1216
Koppelstuk intern
E.555-1-1206

Product - Rails	Code
TRACK 3-fase 16A 1000 mm

E.25-10X

TRACK 3-fase 16A 2000 mm

E.25-20X

TRACK 3-fase 16A 3000 mm

E.25-30X

TRACK 3-fase 16A 4000 mm

L-verbinder aarding binnenzijde
E.555-1-1210
Voeding
zie schema volgende pagina

E.25-40X
X = 1: wit / 2: zwart / 3: zilver geanodiseerd

Product - Voeding/koppeltoebehoren	Code
TRACK Voeding / aarding rechts

E.555-1-1201-X

TRACK Voeding / aarding rechts - zilver

E.555-1-1201-3

TRACK Voeding / aarding links

E.555-1-1202-X

TRACK Voeding / aarding links - zilver

E.555-1-1202-3

			
TRACK interne voeding

E.555-1-5203-X

TRACK Intern koppelstuk

E.555-1-1206-X

TRACK Intern koppelstuk - zilver

E.555-1-1206-3

TRACK Centrale voeding

E.555-1-1208-X

TRACK Centrale voeding - zilver

E.555-1-1208-3

Een interne voeding is eender waar te
plaatsen op de rail, het is niet nodig om de
rail doormidden te zagen. Wel dient er een
gat van 15 mm geboord te worden.

Intern koppelstuk geschikt om 2 rails
elektrisch met elkaar te verbinden, bij
pendelmontage is het aangeraden om ter
versteviging van het geheel het koppelstuk /
pendelclip E.99-123 mee te bestellen.

L-verbinding
zie schema volgende pagina
geschikt als voeding

			
TRACK L-verbinding / aarding buitenzijde

E.555-1-1209-X

TRACK L-verbinding / aarding buitenzijde - zilver

E.555-1-1209-3

TRACK L-verbinding / aarding binnenzijde

E.555-1-1210-X

TRACK L-verbinding / aarding binnenzijde - zilver

E.555-1-1210-3

TRACK Flex-verbinding

E.555-1-1211-X

			
TRACK T-verbinding / aarding binnenzijde rechts

E.555-1-1212-X

TRACK T-verbinding / aarding binnenz. rechts - zilver

E.555-1-1212-3

TRACK T-verbinding / aarding binnenzijde links

E.555-1-1213-X

TRACK T-verbinding / aarding binnenz. links - zilver

E.555-1-1213-3

TRACK T-verbinding / aarding buitenzijde rechts

E.555-1-1214-X

TRACK T-verbinding / aarding buitenzijde rechts - zilver

E.555-1-1214-3

TRACK T-verbinding / aarding buitenzijde links

E.555-1-1215-X

TRACK T-verbinding / aarding buitenzijde links - zilver

E.555-1-1215-3

TRACK X-verbinding

E.555-1-1216-X

TRACK Eindkap

E.555-0-1217-X

TRACK Eindkap - zilver

E.555-0-1217-3
X = 1: wit / 2: zwart / 8: grijs (3 = zilver gelakt)

Flex-verbinding van 30° tot 330°
geschikt als voeding

T-verbinding
zie schema volgende pagina
geschikt als voeding

X-verbinding
zie schema volgende pagina
geschikt als voeding

Eindkap

TRACK
Product - Montagetoebehoren	Code
TRACK Opbouwclip ●

E.99-018-X

TRACK Opbouwclip - zilver geanodiseerd

E.99-018-3

T-bar clip (voor gebruik met opbouwclip)

E.88-000-0

			
TRACK Pendelkabel 1500 mm

E.99-318-0

TRACK Pendelkabel 3000 mm

E.99-319-0

TRACK Pendelkabel 6200 mm

E.88-620-0

			
TRACK Pendelbuis 600 mm ●

E.99-905-X

TRACK Pendelbuis 600 mm - zilver

E.99-905-3

TRACK Pendelbuis 1200 mm ●

E.99-906-X

TRACK Pendelbuis 1200 mm - zilver

E.99-906-3

Voor eenvoudige montage of oneffen
plafonds kunt u gebruik maken van de
opbouwclips.

Bij gebruik van pendelkabels en pendelclips
is de onderlinge afstand onbelangrijk, de clips
kunnen overal op het profiel geklikt worden.
Pendelkabel en pendelclips zijn afzonderlijk
te bestellen.

De pendelbuis (diameter 13mm) kan
eenvoudig door uzelf ingekort worden,
pendelclips zijn noodzakelijk en afzonderlijk
te bestellen.

			
TRACK Pendelclip ●

E.99-075-X

TRACK Pendelclip - zilver geanodiseerd

E.99-075-3

TRACK Koppelstuk / pendelclip ●

E.99-123-X

TRACK Koppelstuk / pendelclip - zilver geanodiseerd

E.99-123-3

Pendelclip, te combineren met pendelkabel of
pendelbuis. Wij raden aan om bij het
koppelen van rails de koppelstuk / pendelclips te gebruiken ter versteviging van het
geheel.

			
TRACK Pendelset 1500mm (1st)

E.98-641-0

TRACK Pendelset 3000mm (1st)

E.98-643-0
X = 1: wit / 2: zwart / 3: zilver / 8: grijs (● uitgezonderd)

Product	Code
TRACK Enkel opbouwpunt ●

E.99-902-X

TRACK Enkel opbouwpunt - zilver

E.99-902-3

TRACK Enkel inbouwpunt ●

E.99-904-X

TRACK Enkel inbouwpunt - zilver

E.99-904-3
X = 1: wit / 2: zwart / 3: zilver / 8: grijs (● uitgezonderd)

AANSLUITSCHEMA'S

MONTAGE

Bij gebruik van de pendelset dient u rekening
te houden met de tussenafstand van de
uitbreekbare montagesleuven, zijnde 333mm.
Pendelclips zijn niet noodzakelijk.

Een opbouw- of inbouwpunt is geschikt voor
3-fase adapters met een maximum lengte
van 95mm.

