Sokkel voor dubbele wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac,
insteekklemmen
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jaar
garantie

Mechanisme voor een dubbele wisselschakelaar, met schroefbevestiging. Wisselschakelaars gebruik je om
één lamp van op twee verschillende plaatsen te bedienen. Een afwerkingsset en een afdekplaat in een kleur
naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

Technische gegevens
Sokkel voor dubbele wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac, insteekklemmen.
• Functie: – schakelaar
– blokvormige zilvercontacten (cadmiumvrij) in kruisvorm opgesteld

• Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
• Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
• SBLload: 100 W
• Materiaal sokkel
– ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
– wit RAL9010 (bij benadering)

• Inbouwraam
– metaaldikte 1 mm
– na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden
– met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm
– met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen

• Vereist type inbouwdoos
– diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
– klauw/schroefbevestiging: 60 mm
– binnendiameter doos: 60 mm
– meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
– meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm

• Bevestigingswijze
– met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken

• Centerafstand
– horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
– horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooide zwaluwstaarten aan de
linker- en rechterzijde
– extra robuustheid door omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe

• Opzetboord: 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt,
een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan
aansluiten
• Draadaansluiting
– contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden

• Draadcapaciteit
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– alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel
– tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem

• Ontmantelingslengte
– 8 mm ontmantelingslengte
– onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte en aansluitschema
– onuitwisbare aanduiding voorzijde: klemmenaanduiding en schakelsymbool

• Verlichtingselement
– de sokkel is voorzien van 2 rechthoekige nissen voor verlichtingselementen
– linkse en rechtse nis: inklikken van verlichtingselementen met draadjes

• Omgevingstemperatuur: -5 – +40 °C
• Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Markering: CE
10 A
250 Vac

ÖVE
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