Merten - MER WCD SYST-M ANTRACIET

Artikelnummer
Fabrikaat
Typenummer
Artikelnummer Leverancier
EAN Code

2700197114
Merten
237114
MTN2301-0414
3606480303388

Minimale afname

1

Product omschrijving
Dit schakelprogramma belooft functionaliteit en comfort, efficientie
en intelligentie.Flexibel, technisch geavanceerd en perfect
ontworpen - de ideale oplossing voor elke woonkamer en
werkplek. Een groot aantal hoogwaardige ontwerplijnen zorgen
voor de juiste keuze op het gebied van stijl en smaak:Merten
M-SmartDe perfecte basisschakelaar. Dankzij zijn lineaire
ontwerp en discrete uiterlijk slaat deze schakelaar altijd een goed
figuur, ongeacht de individuele leef- of woonstijl.Merten M-Pure
DecorEen natuurlijk accent. De synergie van vorm, kleur en
materiaal. Een rijke visuele en voelbare ervaring.Merten
M-PureHet principe van zuivere lijnen - in vorm en materiaal. Een
duidelijk statement zonder compromissen aan enige architectuur.
Merten M-EleganceHet materiaal van een product, alsmede zijn
vorm en kleur, maken het uniek en zeer speciaal. Of het nu glas,
hout of metaal betreft, de M-Elegance heeft iets te bieden voor
elke smaak.Merten M-CreativOntwerp en functie voor
individualisten. De eerste frames en inzetstukken die op
eenvoudige wijze kunnen worden gepersonaliseerd en
desgewenst vrij kunnen worden aangepast.Merten
M-PlanTeruggebracht tot de essentie - de ideale schakelaar voor
iedereen met een voorkeur voor helder design. Aantrekkelijke
kleuren in glanzende en classymatt-uitvoering.

Technische specificaties
Uitvoering Randaarde
Beschermingscontact Ja
Rond aardingscontact Nee
Met signaallamp Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Aantal contactdozen schakelbaar 0
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Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Antraciet
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7024
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Ja
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee
Slagvastheid IK02
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
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