Lighting

OccuSwitch
LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
O OccuSwitch é um detector de movimento com um comutador
integrado. Este equipamento apaga as luzes numa sala ouárea
quando esta fica desocupada, permitindo uma redução de 30%
no consumo de electricidadeO OccuSwitch pode comutar
qualquer carga até 6 A e controlar uma área entre 20 e 25
m<SUP>2</SUP>Um conector de cablagem amovível permite
facilitar a instalação e montagem do OccuSwitch no tectoEstá
disponível um cabo Wieland para uma instalação ainda mais
fácil, mais rápida e isenta de problemas.
O OccuSwitch é um detector de movimento com um comutador integrado. Este
equipamento apaga as luzes numa sala ouárea quando esta fica desocupada,
permitindo uma redução de 30% no consumo de electricidadeO OccuSwitch pode
comutar qualquer carga até 6 A e controlar uma área entre 20 e 25 m2Um conector
de cablagem amovível permite facilitar a instalação e montagem do OccuSwitch no
tectoEstá disponível um cabo Wieland para uma instalação ainda mais fácil, mais
rápida e isenta de problemas.

Dados do produto
Dados do produto

Numerador – Embalagens por caixa exterior

42

Código do produto completo

871155973140799

N.º material (12NC)

913700327903

Nome de produto da encomenda

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

Peso líquido (Peça)

0,200 kg

EAN/UPC – Produto

8711559731407

Código de encomenda

73140799

Numerador – Quantidade por embalagem

1
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Dados sujeitos a alteração

OccuSwitch

50

Desenho dimensional

Ø 80

Ø 95
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