Lighting

OccuSwitch
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
O OccuSwitch é um sensor de movimento com um interruptor
integrado. Ele apagará as luzes de uma sala ou área quando ela
não houver ninguém no local, economizando assim até 30% de
energia. O OccuSwitch opera com cargas de até 6A e controla
uma área de 20 a 25m2. Um conector de rede facilita a
instalação e a montagem do OccuSwitch no teto. Instalação
fácil, rápida e sem complicações.
O OccuSwitch é um sensor de movimento com um interruptor integrado. Ele apagará
as luzes de uma sala ou área quando ela não houver ninguém no local,
economizando assim até 30% de energia. O OccuSwitch opera com cargas de até 6A
e controla uma área de 20 a 25m2. Um conector de rede facilita a instalação e a
montagem do OccuSwitch no teto. Instalação fácil, rápida e sem complicações.

Dados do produto
Dados do produto

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Código do produto completo

871155973143899

Numerador SAP – Embalagens por exterior

42

Nome de produto da encomenda

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

Nº do material (12NC)

913700328003

EAN/UPC – Produto

8711559731438

Peso líquido SAP (peça)

0,100 kg

Código de encomenda

913700328003

Código de encomenda local

LRH1070/00
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Dados sujeitos a alteração

OccuSwitch

51.5

Desenho dimensional

95
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
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