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OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met
ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een
vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en
bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke
belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20
tot 25 m<sup>2</sup>. Een losneembare
netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en
montage van de OccuSwitch in het plafond. Een
afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor
gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

Energiebesparingen tot 30% en goede
terugverdientijd
Werkt met nagenoeg alles types lampen en armaturen
Gemakkelijk te installeren, maakt zelfs snellere
installatie mogelijk met optionele Wielandconnectors.

OccuSwitch heeft een slimme timer die de
vertragingsduur verlengt met 10 minuten indien kort na
uitschakelen een beweging wordt gedetecteerd, ervan
uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met
zeer weinig bewegingen
De OccuSwitch heeft een intrekbaar scherm dat
gebruikt kan worden voor het afschermen van
ruimten, bijv. gangen naast de ruimte die door de
OccuSwitch wordt geregeld

Product
LRH1070/00 Sensr Surface Box

Bestelgegevens
EOC

73143899

Type aanduing

LRH1070/00 Sensr Surface Box

MOQ

1

Richtprijs

15,70€
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