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OccuSwitch DALI
LRM2070/30 BASIC
OccuSwitch DALI combina sensor e controlador para dimerizar
as luzes de uma sala ou área conforme a ocupação e a
incidência de luz natural, com opções de substituição local,
operação paralela e conexão de rede com Sistemas de
gerenciamento de edifícios (BMS). Pode controlar até 15
luminárias DALI e é fácil de instalar. Requer o mínimo de
comissionamento (ou nenhum). Conta ainda com sensores
extensores (LRM8118) e interface(s) de botão (LCU2070)
opcionais.
OccuSwitch DALI combina sensor e controlador para dimerizar as luzes de uma sala
ou área conforme a ocupação e a incidência de luz natural, com opções de
substituição local, operação paralela e conexão de rede com Sistemas de
gerenciamento de edifícios (BMS). Pode controlar até 15 luminárias DALI e é fácil de
instalar. Requer o mínimo de comissionamento (ou nenhum). Conta ainda com
sensores extensores (LRM8118) e interface(s) de botão (LCU2070) opcionais.

Dados do produto
Dados do produto

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Código do produto completo

871155973230599

Numerador SAP – Embalagens por exterior

42

Nome de produto da encomenda

LRM2070/30 BASIC

Nº do material (12NC)

913700332904

EAN/UPC – Produto

8711559732305

Peso líquido SAP (peça)

0,125 kg

Código de encomenda

913700332904

Código de encomenda local

LRM 2070/10 BAS
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Dados sujeitos a alteração

OccuSwitch DALI

8.1

25

Desenho dimensional

Ø 83.6
LRM2070 BASIC
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