Lighting

OccuSwitch
LRH1070/00 Sensr Surface Box
The OccuSwitch to czujnik ruchu z wbudowanym
przełącznikiem. Potrafi wyłączać światło w pomieszczeniu lub,
na otwartej przestrzeni po opuszczeniu jej przez ostatnią osobę,
obniżając w ten sposób zużycie prądu nawet o 30%, Przełącznik
OccuSwitch może włączać instalacje pracujące na prądzie do 6
A oraz kontrolować pomieszczenia o powierzchni od 20 do 25
m<SUP>2</SUP>, Złączka sieci zasilającej zapewnia łatwy
montaż przełącznika OccuSwitch na suficie, Dostępny jest
osobny przewód Wieland umożliwiający łatwy, szybki i
bezproblemowy montaż
The OccuSwitch to czujnik ruchu z wbudowanym przełącznikiem. Potrafi wyłączać
światło w pomieszczeniu lub;na otwartej przestrzeni po opuszczeniu jej przez
ostatnią osobę, obniżając w ten sposób zużycie prądu nawet o 30%;Przełącznik
OccuSwitch może włączać instalacje pracujące na prądzie do 6 A oraz kontrolować
pomieszczenia o powierzchni od 20 do 25 m2;Złączka sieci zasilającej zapewnia
łatwy montaż przełącznika OccuSwitch na suficie;Dostępny jest osobny przewód
Wieland umożliwiający łatwy, szybki i bezproblemowy montaż

Dane produktu
Informacje ogólne
Opis typu – długi tekst

Nazwa produktu na zamówieniu

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

Ceiling mounting box for the OccuSwtich

EAN/UPC - Produkt

8711559731438

LRM1070/1080

Kod zamówienia

73143899

Numerator - Quantity Per Pack

1

Dane produktu
Pełny kod produktu

Obliczony opis kodu lokalnego B2B ACESSORIO SENSOR LRH1070/00SENSRSURFBOX
871155973143899
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Numerator - Packs per outer box

42

Dane wkrótce ulegną zmianie

OccuSwitch

Material Nr. (12NC)

913700328003

Net Weight (Piece)

0,100 kg

51.5

Rysunki techniczne

95
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
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