Centrumplatta för mekaniskt kontrollerad
ventilationsstyrning, white coated.
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Centrumplatta med 1 knapp med en ventilationssymbol. Denna knapp används för att styra mekaniskt kontrollerad ventilation. Färg: white coated.

Tekniska data
Centrumplatta för mekaniskt kontrollerad ventilationsstyrning, white 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.
• Antal kontrollknappar: 1 kontrollknapp
• Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
• Färg: vitlackad
• Skriva ut: Centralplattans knapp har en inpräglad ventilationssymbol.
• 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
• Märkning: CE
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