Merten - MER WISSEL-RASTSCHAKELAAR-SOKK

Artikelnummer
Fabrikaat
Typenummer
Artikelnummer Leverancier
EAN Code

2700610843
Merten
318601
MTN318601
3606485001906

Minimale afname

1

Product omschrijving
U kunt kiezen tussen drie ontwerpuitvoeringen met verschillende
kenmerken, Artec, Trancent en Antique: modern, innovatief en
klassiek. Als u op een willekeurig moment uw schakelbereik wilt
veranderen, kunt u de inzetstukken blijven gebruiken. U hoeft
alleen het frame te verwisselen. Dat is alles. Smaken veranderen
immers van tijd tot tijd.Het systeem stelt u in staat om uw klanten
een aantrekkelijke selectie aan te bieden, met zeer uiteenlopende
ontwerpen, varierend van de minimalistische Artec, de exclusieve
Trancent tot de klassieke Antique. Alle afdekkingen en centrale
inzetstukken zijn ontworpen om te passen op alle assortimenten.
Zo kan het systeem eenvoudig worden afgestemd op persoonlijke
wensen.Met meer dan 125 functies vormen de drie
ontwerpvarianten een breed productassortiment.Eenvoudig het
schakelbereik veranderen:De inzetstukken zijn geschikt voor alle
ontwerpvarianten. U hoeft alleen de frames te verwisselen.Merten
Artec: De fascinatie van zuivere lijnenDe Artec maakt een
onuitwisbare indruk. Zijn tijdloze aantrekkingskracht is een
combinatie van het zuivere gebruik van vormen en een slank
uiterlijk. Dit betekent dat de serie uitstekend voldoet aan de eisen
van hedendaagse architectuur en ideaal is voor installatie op een
groot aantal verschillende locaties.Merten Trancent: Transparante
vorm en functieModerne architectuur wordt gekenmerkt door
transparantie en helderheid. De Trancent voldoet hier volledig
aan. Verlichting en rolluiken kunnen worden bediend door de
glazen sensorafdekking licht aan te raken.Merten Antique: Het
stijlvolle alternatiefEen schakelbereik dat zijn naam eer aan doet.
De Antique biedt elegantie voor omgevingen die dit het meeste
nodig hebben – gebouwen en kamers in een traditionele,
klassieke stijl. Deze schakelaarserie is een duidelijke winnaar
dankzij de hoogwaardige materialen en de zorgvuldig bedachte
kleurencombinaties voor frames en inzetstukken. Stijl, puur en
eenvoudig.

Technische specificaties
Type schakeling Wisselschakelaar
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Bedieningswijze Sleutel
Samenstelling Basiselement
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 0
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Met montageplaat Ja
Materiaal Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Type verlichting Niet meegeleverd
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 72 mm
Schakelmateriaalhoogte 72 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Inbouwdiepte 25 mm
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