®
LK OPUS 74

Sikker kontakt under alle forhold

Robust funktionalitet
LK OPUS® 74 er en robust serie i Lauritz Knudsens

LK OPUS® 74 afbryder i lysegrå, monteret på

sædvanlige høje kvalitet. Serien består blandt andet af

underlag.

afbrydere og stikkontakter i et modulopbygget system,
hvor modulerne måler 74 x 74 mm.
OPUS 74 omfatter to udgaver i samme design. Den
ene er en standardudgave til almindelige udendørs elinstallationer og installationer i vådrum, mens den

LK OPUS® 74 kroneafbryder i lysegrå,

anden er en speciel robust udgave til særligt udsatte

monteret planforsænket.

industrimiljøer.
Standardudgaven leveres i lysegrå og industriudgaven leveres i mørkegrå.

LK OPUS® 74 Industri kroneafbryder i
mørkegrå, monteret på underlag.

Vand og vejr
Udendørs el-installationer og el-installationer i vådrum

LK OPUS® 74 stikkontakt med klaplåg

stiller store krav til produkterne. Derfor er OPUS 74

i lysegrå, monteret på underlag.

udført i kapslingsklasse IP44, der giver optimal sikkerhed under udsatte forhold.
Grundelementerne i serien er afbrydere og stikkontakter. Sortimentet omfatter desuden en række sensorer,
signallamper med flere, der dækker behovene til alle

Nyhed

installationer, hvor der kræves en robust og solid løs-

LK OPUS® 74 dobbelt-stikkontakt i lysegrå,

ning.

monteret på underlag.

Alle komponenter i OPUS 74 kan enten monteres
udvendigt på væggen eller planforsænket i væggen.
Ved udvendig montage anvendes udvendige underlag, mens der ved planforsænket montage benyttes
dåser.

LK OPUS® 74 aflåselig stikkontakt i lysegrå,
monteret planforsænket.
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