Lighting

Acessórios Indoor
LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH
Entre os acessórios para sistemas de controle de iluminação
interna, estão incluídos interfaces de usuário, sensores, cabos e
outros que podem ser usados com todos os nossos sistemas e
com sistemas de outras marcas. A linha de acessório inclui ainda
os potenciômetros, que podem ser usados tanto de forma
autônoma (para reatores de 1-10 V) ou combinados com o
sistema Trios. O desempenho e os recursos dos produtos pode
variar de acordo com o sistema de controle de iluminação ao
qual eles estão conectados.
Entre os acessórios para sistemas de controle de iluminação interna, estão incluídos
interfaces de usuário, sensores, cabos e outros que podem ser usados com todos os
nossos sistemas e com sistemas de outras marcas. A linha de acessório inclui ainda
os potenciômetros, que podem ser usados tanto de forma autônoma (para reatores
de 1-10 V) ou combinados com o sistema Trios. O desempenho e os recursos dos
produtos pode variar de acordo com o sistema de controle de iluminação ao qual
eles estão conectados.

Dados do produto
Informações gerais

Condições de aplicação

Marca CE

CE

Compatível com EU RoHS

Sim

Intervalo de temperatura ambiente

-40 to +50 °C

Dados do produto
Aprovação e aplicação
Reconhecido pela UL
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Yes

Código do produto completo

871869974542400

Nome de produto da encomenda

LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH

EAN/UPC – Produto

8718699745424

Dados sujeitos a alteração

Acessórios Indoor

Código de encomenda

913701043903

Material SAP

913701043903

Código local

913701043903

Peso líquido SAP (peça)

0,170 kg

Numerador — Quantidade por embalagem

1

Numerador — Embalagens por caixa exterior 10
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