LUXA-32 (4-IN-1)
pistorasia | rst | integoitu 24 V LED-virtalähde | 2-osainen
kytkin
Tuotekoodi: 631231
Kaksoispistorasia ohjattavalla 24 V led-virtalähteellä ja liittimellä (3-in1)
LIMENTE LUXA-32 on suunniteltu välitilan pistorasiaksi, jolla voidaan
samanaikaisesti ohjata sekä 24 V välitilavalaistusta että 240 V sähkölaitteita.
LUXA-32 on nopea ja yksinkertainen asentaa ja sitä voidaan käyttää
kaikenlaisten LIMENTE led-valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta
pistorasiat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa
pistotulppa asetetaan pistorasiaan.
LUXA-pistorasiat ovat aina kaksiosaisia ja niissä on on/off-kytkin pistorasiaan
liitettäville valaisimille. Kaksiosaisen kytkimen avulla voit erikseen ohjata
esimerkiksi välitilavaloja ja yläkaappien päällä olevia epäsuoria valoja tai
vaikka kytkeä sähköt päälle/pois välitilassa olevilta pienkoneilta. Yhdistämällä
LIMENTE LUXA:n LIMENTE-profiilivalaisimiin, luot tyylikkään kokonaisuuden
keittiön välitilaan. Kaikkien pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton
teräs tai maalattu valkoinen (metallirunko) ja ne on varustettu lapsisuojalla.
LIMENTE LUXA:n muotoilu on vastaava kuin LIMENTE MINI pistorasioissa, jolloin
voit samassa välitilassa tyylikkäästi yhdistää LUXA:an erillisiä MINI
pistorasioita.
Lue lisää kotisivulta
Pistorasioiden värivaihtoehdot
LUXA-32:sta on saatavissa valkoinen, ruostumaton teräs ja musta pistorasia.
Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia
(mattamusta ja mattavalkoinen).
Asennus ja sähköliitäntä
Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa
syöttökaapelia. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää, palamatonta
pintaa vasten siten, että sen tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys
tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Yhdellä asennuksella asennat sekä
pistorasiat että kytkimen ja virransyötön led-valaisimille. Katso tarkemmat
ohjeet asennusohjeesta.
Lue lisää kotisivulta
TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET
• kaksoispistorasia
• integroitu 30W virtalähde, jota ohjaa integroitu kytkin
• 2 x virransyöttö led-valaisimille naaras TOP-liittimillä
• ON/OFF 240 V syöttö
• pikaliitin kytkentään
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LUXA-32 PISTORASIA KYTKIMELLä, RST
TUOTTEEN PERUSTIEDOT
TUOTEKOODI

631231

VIIVAKOODI

6438400002951

SÄHKÖNUMERO

2407136

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA

Pistorasia+kytkin

ETIM LUOKKA

Pistorasia EC000125

ETIM TUOTERYHMÄ

24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat

VALAISIMEN VÄRI

Rst

VALONLÄHDE

-

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)

213.0 x 165.0 x 60.0

ASENNUSPAIKKA

Välitilaan, Kaapin sisälle

ASENNUSTAPA

Pinta-asennus

VÄRILÄMPÖTILA

-

RA-ARVO

-

ELINIKÄ
ENERGIALUOKKA

-

VALOVIRTA

-

HYÖTYSUHDE

-

JÄNNITE

240 V, 24 V DC

KOTELOINTILUOKKA

IP20

LED/M
OTTOTEHO

-

KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ

-

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20°C~45°C

VIRRANSYÖTTÖLIITIN

Kiinteä asennus

TAKUU KK

24

LISÄTURVA KK

-

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxa.pdf
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