Lighting

OccuSwitc
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls
max 25 m² area - Basic
OccuSwitch là một máy cảm biến chuyển động có công tắc điều khiển lắp trong.
Công tắc sẽ tắt đèn trong phòng hoặc khu vực khi không có người và nhờ đó tiết kiệm
tới 30% điện. OccuSwitch có thể đóng ngắt bất kỳ tải nào lên đến 6A và điều khiển
chiếu sáng cho một khu vực rộng khoảng 20 - 25 m². Mối nối nguồn có thể tháo rời
cho phép gắn lắp OccuSwitch trên trần nhà một cách dễ dàng

Dữ liệu sản phẩm
Thông số sản phẩm

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài

42

Mã sản phẩm đầy đủ

871155973138499

Số vật liệu (12 chữ số)

913700327803

Tên sản phẩm khác

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

0,200 kg

EAN/UPC - Sản phẩm

8711559731384

Mã đơn hàng

913700327803

Phần tử - Số lượng trên một bộ

1
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OccuSwitc

50

Bản vẽ kích thước

Ø 80

Ø 95
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
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