Lighting

OccuSwitch
LRM1070/00 Sensr Mov Det St
Το OccuSwitch είναι ένας ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένο
διακόπτη. Διαθέτει τη δυνατότητα σβησίματος των φώτων σε ένα
δωμάτιο ή χώρο όταν αυτός εκκενωθεί και, έτσι επιτυγχάνεται έως και
30% εξοικονόμηση ρεύματος.Το OccuSwitch μπορεί να
απενεργοποιήσει οποιοδήποτε φορτίο έως και 6 A και να ελέγξει ένα
χώρο εμβαδού μεταξύ 20 και 25 m~LT~sup~GT~2~LT~/
sup~GT~Ένα αποσπώμενο φις τροφοδοσίας επιτρέπει την εύκολη
εγκατάσταση και τοποθέτηση του OccuSwitch στην οροφή
Το OccuSwitch είναι ένας ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένο διακόπτη. Διαθέτει τη
δυνατότητα σβησίματος των φώτων σε ένα δωμάτιο ή χώρο όταν αυτός εκκενωθεί και, έτσι
επιτυγχάνεται έως και 30% εξοικονόμηση ρεύματος.Το OccuSwitch μπορεί να
απενεργοποιήσει οποιοδήποτε φορτίο έως και 6 A και να ελέγξει ένα χώρο εμβαδού μεταξύ
20 και 25 m<sup>2</sup>Ένα αποσπώμενο φις τροφοδοσίας επιτρέπει την εύκολη
εγκατάσταση και τοποθέτηση του OccuSwitch στην οροφή

δεδομένα Προϊόντων
Στοιχεία προϊόντος

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871155973138499

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

42

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Υλικό SAP

913700327803

EAN/UPC

8711559731384

SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,200 kg

Κωδικός παραγγελίας

73138499

Τοπικός κωδικός

LRM1070/00
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OccuSwitch
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Ø 80

Ø 95
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