Lighting

OccuSwitch
LRM1070/00 Sensr Mov Det St
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~LT~sup~GT~2~LT~/
sup~GT~. 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.
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.

Product gegevens
Productgegevens

Numerator - Aantal per pak

1

Volledige productcode

871155973138499

Numerator - Dozen per buitendoos

42

Productnaam voor bestelling

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Materiaalnr. (12NC)

913700327803

EAN/UPC - Product

8711559731384

Netto gewicht (per stuk)

0,200 kg

Bestelcode

73138499

Local Code

LRM1070/00

Datasheet, 2019, juli 25

Wijziging van gegevens voorbehouden

OccuSwitch

50

Maatschets

Ø 80

Ø 95
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