Centrumplatta för hotellkortsbrytare, gold
coated
221-61901

Centrumplatta för en hotellkortsbrytare. Denna brytare används nästan uteslutande i hotellrum. Du
för in hotellkortet upptill på brytaren. Linsen anger att du kan styra belysningen i ditt rum. Färg: gold
coated.

Tekniska data
Centrumplatta för hotellkortsbrytare, gold coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant
med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera
lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot
väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker
ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om
infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp
till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att
infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga
metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.
• Funktion: Först klickas mellanplattan fast på mekanismen. Sedan klickas centralplattan fast på mekanismen. Centralplattan har ett fönster och ett spår för
ett hotellkort. Lämpliga kort: bredd: min. 45 mm / max. 60 mm, tjocklek: min. 0,75 mm / max. 1,2 mm.
• Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
• Färg: alu-look gold
• Lins: Knappen på tryckknappen har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status.
• Demontering: För demontering av centralplattan är den platta kanten försedd med två skåror som anges av en skruvmejselsymbol. Centralplattan kan
enkelt demonteras med en spårskruvmejsel.
• Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
• Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
• Brandsäkerhet
– Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådstest på 650 °C)
– Plastdelarna i centralplattan är halogenfria.
• Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
• Mått: 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
• Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Märkning: CE
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