Lighting

Occuswitch - slimme
beweging
OccuSwitch
De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt
het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart
zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een
ruimte regelen van 20 tot 25 m~LT~sup~GT~2~LT~/sup~GT~. Een losneembare
netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch
in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke,
snelle en probleemloze installatie.

Voordelen
• Energiebesparingen tot 30% en goede terugverdientijd
• Werkt met nagenoeg alles types lampen en armaturen
• Gemakkelijk te installeren, maakt zelfs snellere installatie mogelijk met optionele
Wieland-connectors.

Kenmerken
• OccuSwitch heeft een slimme timer die de vertragingsduur verlengt met 10
minuten indien kort na uitschakelen een beweging wordt gedetecteerd, ervan
uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met zeer weinig bewegingen
• De OccuSwitch heeft een intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het
afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte die door de OccuSwitch
wordt geregeld

Toepassing
• De OccuSwitch is ontworpen voor gebruik in kantoren, scholen en soortgelijke
toepassingen, inclusief toiletten, opslagruimten, enz.
• Hij is geoptimaliseerd voor inbouwmontage in het plafond en voor
montagehoogten van 2,5 tot 4 meter
• De opbouwdoos maakt ook opbouwmontage mogelijk, met ofwel
inbouwbedrading of bedrading via zichtbare goten
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OccuSwitch

Versions

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Maatschets

50

Product
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Ø 80

Ø 95

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

www.lighting.philips.com

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

2022, maart 24 - Wijziging van gegevens voorbehouden

