
Włącznik światła, 10A, 2-przyciskowy, 1-biegunowy Albany Plus, MK Electric

Nr art. RS: 169-1904
Nr części producenta: K4672BSS
Producent: MK Electric

Szczegółowe dane produktu
MK Electric biały montaż podtynkowy Klawiszowy przełącznik świateł
Na MK Electric Albany Plus biały montaż podtynkowy klawiszowy przełącznik świateł jest unikalnie zaprojektowany. Jego elegancki wygląd
zwanemu zarówno konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne wnętrza. Ten przełącznik zapewnia bezpieczeństwo oraz wydajność. Jej łagod-
nie uformowane płyty przednie, zaokrąglone przełączniki kołyskowe i sfazowany promień naroża dodatkowo dodać elegancji do dekoracji
wnętrz.

Atesty i certyfikaty
Zgodne z RoHS
Oświadczenie o zgodności

Charakterystyka i zalety
• Wysoka trwałość
• Łatwa instalacja
• Wyraźnie wydrukowane na łatwą identyfikację
• Dwa przewody dostępne opcje, 1-cio lub 2-stykowy
• Nie ma konieczności redukcji mocy znamionowej w przypadku korzystania z lamp fluorescencyjnych i lamp indukcyjnych
• Dostępne w różnych fakturach jak ze szczotkowanej stali nierdzewnej, brushed chrome satin gold i błyszczące chromowane

Zastosowania
• Domowych instalacjach
• Transport i mobilność urządzeń
• Komercyjne otoczenie
• Budynki przemysłowe

Dane techniczne

Atrybut Parametr

Typ włącznika światła Przełącznik światła kołyskowego

Liczba ścieżek 2

Zakres Albany Plus

Seria K4672

Liczba styków 1

Liczba żył 2

Typ montażu Sekwencyjny

Prąd znamionowy 10A

Kolor Biały

Materiał Stal nierdzewna

https://pl.rs-online.com/web/b/mk-electric/


Atrybut Parametr

Wysokość 86mm

Szerokość 86mm

Liczba modułów 1

Odcień koloru Biały

Standard mocowania BS
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