Den grønne kontakt
til dine kunder
– Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Stort energi- og standby
forbrug?

Sluk for det hele ...

... eller det du vil.

Den grønne kontakt

En trådløs og helt enkelt sluk-alt funktion kan spare dine kunder for meget,
også på el-regningen.
Dine kunder kan også beregne, hvor
meget de selv sparer på www.lk.dk.
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En afbryder der slukker alt, og en stikkontakt
der reducerer standby forbruget

Energy Efficiency
Energieffektivitet handler ikke kun om at
skåne miljøet. Ved at bruge mindre el eller
helt at slukke for f.eks. standby forbrugende
apparater, er der mange penge at tjene for
både boligejere og virksomheder.
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Det er en god forretning at slukke
Der er mange løsninger på markedet, når det
gælder lysstyring. Men indtil nu er de standby
forbrugende (og strømslugende) apparater
stort set blevet overset. Denne udfordring
mener vi, at vi i el-branchen er de bedste til at
løse. Nemlig ved at udføre el-installationer, der
sikrer simpelt sluk af stikkontakterne. Dette er
også godt i tråd med det store fokus, der er på
energiforbrug i dag. Og da det må forventes, at
priserne på el fortsat vil stige, giver det ligefrem
god mening for både pengepungen og miljøet.
De fleste af os har på et eller andet tidspunkt
lavet en el-installation med sluk-alt funktion. I
1992 introducerede Lauritz Knudsen sit LK IHC®
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system, hvor en af de banebrydende funktioner
netop var sluk-alt. I dag er det dog ikke alle elinstallationer, der udføres med denne funktion.
Men da vi har kendskabet til installationsprincipperne – både traditionelt udført eller som intelligente bygningsinstallationer (IBI) – har vi alle
mulighederne. Siden dengang er miljøhensynet
også blevet en væsentlig faktor.
Her i brochuren finder du eksempler på løsninger til både private boliger og erhverv. De kan
udføres traditionelt eller som IBI-installationer. Det
betyder, at alle kan være med rent økonomisk –
også på den korte bane. Det bliver med andre
ord hurtigt en god forretning for alle parter.

Sådan kommer du igang

Side/indhold
6

Løsning til boligen

8

Løsning til virksomheder/kontorbygninger/institutioner
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1 Boliginstallation Traditionel
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2 Boliginstallation IHC Control®
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3 Boliginstallation IHC Wireless® 1
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4 Boliginstallation IHC Wireless® 2
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5 Erhvervsinstallation Traditionel
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6 Erhvervsinstallation IHC Control
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7 Erhvervsinstallation KNX
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8 Erhvervsinstallation Timer
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Renovering af erhvervsinstallation

Ny erhvervsinstallation

Renovering af boliginstallation

de otte forskellige løsninger, der med fordel kan
benyttes med vores produkter.

Ny boliginstallation

På de følgende sider vises et løsningseksempel
til henholdsvis en bolig og en virksomhed. Derefter vises forslag til installationsdiagrammer på

Løsninger/installation

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a a
a a
a

Produktoversigt
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Sluk for ekstraudgifterne – med et enkelt tryk
Installationer til boligen

Standby funktionen er både smart og nyttig.
Det ved alle, der bruger den til daglig. Men når
dine el-installationer står på standby, gør dine
udgifter det ikke. Faktisk kan standby forbruget
reduceres op til 65%, hvis el-installationen udføres med sluk-alt funktionen. Samlet set udgør
standby forbruget* 10-15% af el-forbruget i
boliger, og det er 10-15% ekstra penge direkte
ud af vinduet, for ikke at tale om den ekstra
miljøbelastning.
Det er til gengæld nemt at undgå. Med vores
energibesparende installation placeres en
kontakt direkte ved boligens hoveddør. Her
kan slukkes for alle boligens strømslugere

og belysning samt sikres, at der ikke bruges
unødvendig strøm, når der ikke er nogen
hjemme. Det kalder vi for Den grønne kontakt.
... og så gør det heller ikke noget, at det giver
den ekstra tryghed, at f.eks. kaffemaskiner,
brødristere, strygejern eller andet ikke står
tændt ved et uheld, når hjemmet forlades.
Løsningen kan udføres i alle boliger, uanset
alder og type på eksisterende el-installationer.
Og uanset størrelsen på den løsning der vælges, er resultatet lavere el-udgifter og mindre
miljøbelastning.

Sådan virker Den grønne kontakt
En ny kontakt placeres ved boligens hoveddør. Herfra kan man blot ved ét enkelt tryk,
slukke for alle strømslugende apparater
samt belysning i hjemmet.

Eksempel på en standard stikkontakt.
Den venstre er ikke koblet op på den
grønne sluk-alt funktion. Den højre, med
det grønne symbol, viser, at den afbrydes, når Den grønne kontakt aktiveres.

Toilet
og gang

Børne- og
soveværelse

Køkken

Stue
Antallet af rum, der er tilknyttet
Den grønne kontakt samt antallet
af lys, lamper og strømslugende
elementer, er helt efter eget behov
og ønsker. Alt kan i princippet lade
sig gøre.
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*Standby forbrug er det forbrug dine el-apparater bruger, når de ikke er slukket på stikkontakten.

Det betaler sig hurtigt
Ord er gode, men tørre tal kan være endnu bedre.
Herunder kan du se et helt konkret eksempel på,
hvor hurtigt løsningen betaler sig.
Udgangspunkt er en gennemsnitsfamilie på fire
personer (to voksne og to børn), der har flere
fjernsyn i hjemmet med dvd-afspiller, spillekonsoller på børneværelserne, pc’er til flere af
beboerne, mobiltelefonopladere, routere,

printere og et køkken med f.eks. eksklusive
kaffemaskiner og andre strømslugende appa
rater. I de fleste familier er det heller ikke alle,
som er lige gode til at huske at slukke for lyset.
Konklusionen vil hurtigt blive den samme. Der
går sjældent længe, før besparelserne kan
aflæses positivt på boligens budget.

Eksempel på en installation og dens besparelser
Anvendt løsning:

1 Boliginstallation Traditionel

Investering med Den grønne kontakt inkl. installation*:

3.831 kr.

Tilbagebetalingstid^:

3,8 år

Besparelse pr. år (lys og standby):

1.000 kr.

Total besparelse på 10 år+:

10.000 kr.

* Investeringen er baseret på en merpris for fem stk. grønne stikkontakter fordelt
i opholdsrum, et stk. afbryder ved hoveddør samt tre stk. kontaktorer placeret i
gruppetavlen. Installationen er udført i forbindelse med ny el-installation.
^ Gennemsnitlig levetid for en el-installation i en dansk bolig er ca. 50 år.
+ Beregning er på baggrund af nuværende energipriser.

En fornuftig investering set på både kort og lang sigt
El-udgifter ved uændret el-løsning
El-udgifter med Den grønne kontakt
Tilbagebetalingstid
Løbende besparelse på el-udgifter
Total besparelse på 10 år
Investering
Kr.

10.000 kr.

4.000

3,8

10

År

7

En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen
Installationer til virksomheden

I dag stilles der mange krav til lysstyring i
erhvervsbygninger gennem lovgivningen.
Fælles for de mange krav er, at vi kan opfylde
dem alle med flere af vores forskellige lysstyringsløsninger. Men, nu kan vi også sikre, at stikkontakterne slukkes, når man har forladt bygningen.
Vidste du f.eks., at standby forbruget af el i de fleste kontorbygninger kan sænkes med op til 65%?
Til glæde for både bundlinje og miljøregnskab, og
det er oven i købet ganske enkelt.
Ved at styre en del af bygningernes stikkontakter med et ur undgås standby forbrug i perio-

der, hvor bygningen alligevel ikke bruges. De
energisbesparende Lauritz Knudsen løsninger
installeres enten i de allerede eksisterende
el-installationer, når de udskiftes, eller når der
bygges helt nyt.
Installationerne kan udføres enten som traditionelle eller som intelligente. Fælles for alle
løsninger er, at et ur automatisk tænder og
slukker for stikkontakterne med det grønne
symbol. Og uanset valg af løsning er resultatet
det samme: Lavere udgifter og mindre miljøbelastning med Den grønne kontakt.

Sådan virker Den grønne kontakt
Et ur tænder på hverdage stikkontakterne
mærket med det grønne symbol kl. 06.00
og slukker dem igen kl. 18.00. I weekenden
holdes de slukket.
Resultat: 60 timer tændt om ugen i forhold
til 168 timer. Det giver en reduktion i antal
tændte timer på ca. 65%.

Arbejdsstationen i kabelkanalen indeholder
både standard stikkontakter, som altid er
tændt, benyttes f.eks. hvis der arbejdes
inden for den slukkede tidsperiode, samt
kontakter med det grønne symbol som
afbrydes, når uret aktiveres mellem
kl. 18.00 og 06.00.

Kontor

Mødelokale

Køkken

Printerrum
Stationære- og bærbare pc’er, hævesænkeborde, printere og kaffemaskiner,
er de helt store standby strømslugere.
På årsbasis kan der opnås en besparelse
på op til 250 kr. pr. medarbejder.
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Det betaler sig hurtigt
Ord er gode, men tørre tal kan være endnu bedre.
Herunder kan du se et helt konkret eksempel på,
hvor hurtigt løsningen betaler sig.

lokaler og køkkener, som efter arbejdstid står og
sluger el til standby funktionen til ingen verdens
nytte. Det er penge lige ud af vinduet.

Udgangspunkt er en gennemsnitsvirksomhed
med ca. 240 ansatte i et kontormiljø. Det betyder
at de har workingstations, printerrum, møde

Konklusionen vil hurtigt blive den samme.
Der går sjældent længe, før besparelserne kan
aflæses positivt på virksomhedens budget.

Eksempel på en installation og dens besparelser
5 Erhvervsinstallation Traditionel

Anvendt løsning:

Investering med Den grønne kontakt:

180.000 kr.

Tilbagebetalingstid:

3 år

Besparelse pr. år:

60.000 kr.

Total besparelse på 10 år+:

600.000 kr.

+ Beregning er på baggrund af nuværende energipriser.

En fornuftig investering set på både kort og lang sigt
El-udgifter ved uændret el-løsning
El-udgifter med den nye løsning
Tilbagebetalingstid
Løbende besparelse på el-udgifter
Total besparelse på 10 år
Investering
Kr.

600.000 kr.

180.000

3

10

År
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1

Boliginstallation traditionel
Opholdsrum

Entre, sluk-alt

Traditionel

Tavle

Konstant strøm

Styres af sluk-alt
afbryder i entre

L1
N
PE

Anvendelse

Løsningen er velegnet i alle nye boliger, hvor der ikke stilles krav om en IBI-installation samt i ældre boliger, hvor
el-installationen skal fornyes.

Beskrivelse

Installationen har to strømkredse:
Traditionel med automatsikring (brun ledning).
Grøn strømkreds, som kan afbrydes med kontaktoren, som betjenes med en afbryder (sort ledning).
Kontaktoren er af ”normal lukket” typen. Denne kontaktor er valgt, fordi den bruger mindst mulig standby effekt, når den
overvejende driftssituation er, at den grønne strømkreds er i brug. Hvis den overvejende driftssituation er, at den grønne
strømkreds ikke er i brug, kan i stedet benyttes ”CT Modul kontaktor, 3322159607”.
I installationseksemplet er også boligens lysinstallation inkluderet.
Afbryderen i entre placeres 160 cm over gulvet.

Benyttede produkter
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Produkt

Beskrivelse

Antal

El-nr.

DPN

Automatsikring DPNN C 10A 1P+N

1

3322192664

CT

Kontaktor CT 25A 2BR 230VAC

1

3322159607

LK Fuga®

Afbryder 1-pol, Hvid

1

1017035818

LK Fuga®

Stikkontakt 2 modul 2-pol med jord

1

1017043392

LK Fuga®

e-Tangent for 1-pol, korrespondance, krydsning, Hvid

1

1017051122

LK Fuga®

e-Afdækning for 2 modul 2-pol med jord, Hvid

1

1017051300

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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Boliginstallation LK IHC Control®

Entre, sluk-alt

Opholdsrum
Traditionel

Svagstrømstryk eller wirelesstryk
til betjening af lampeudtag

Tavle

Styres af sluk-alt tryk i entre

Til IHC
Controller

L1
N
PE

Konstant strøm

Anvendelse

Løsningen er velegnet i alle nye boliger, hvor der stilles krav om en IBI-installation samt i ældre boliger, hvor
el-installationen skal fornyes.

Beskrivelse

Installationen har to strømkredse:
Traditionel med automatsikring (brun ledning).
Grøn strømkreds, som styres med et IHC Control output 230. Løsningen kan udføres med et fortrådet svagstrømstryk eller
med et trådløst tryk (sort ledning).
Trykket kommunikerer med IHC controlleren, som kommunikerer med outputmodulet. I en IHC-installation er det enkelt at
opsætte et ekstra betjeningstryk, da det med de trådløse kontakter kan gøres uden træk af nye kabler.
I installationseksemplet er også boligens lysinstallation inkluderet. Det anbefales at udføre sluk-alt med et langt tryk.
Svagstrømstryk eller trådløst tryk i entre placeres 160 cm over gulvet.

Benyttede produkter
Produkt

Beskrivelse

Antal

El-nr.

Tavlekomponent

Automatsikring 1-pol + N 10 A

1

1022040047

LK IHC Control®

Outputmodul 230V a.c. 10A med 8 udgange

1

1086012998

LK Fuga®

Svagstrømstryk 2 slutte, Hvid

1

1092001155

LK Fuga

Stikkontakt 1½ modul 2-pol med jord

1

1017036338

LK Fuga®

Tilbehør e-Tangent Svagstrømstangent blank, Hvid

1

1092902267

LK Fuga®

e-Afdækning for 1½ modul 2-pol med jord, Hvid

1

1017051274

®

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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Boliginstallation LK IHC Wireless® 1

3

Entre, sluk-alt

Placeret i dåse
v/tavle

IHC Wireless
Installationen kan udføres
uden controller (stand
alone), men rækkevidde
bør efterprøves først.

Opholdsrum
Traditionel

Styres af IHC Wireless
tryk i entre

Tavle

Styres af IHC Wireless tryk i entre

Konstant strøm

L1
N
PE

Anvendelse

Løsningen er velegnet i alle eksisterende boliger, hvor der f.eks skal skiftes gruppetavle. Med denne løsning bør det sikres,
at apparater, som skal strømforsynes hele døgnet, er placeret på andre lysgrupper.

Beskrivelse

Installationen har 2 strømkredse:
Traditionel med automatsikring (brun ledning).
Grøn strømkreds, som kan afbrydes med kontaktoren. Kontaktoren styres af et IHC Wireless relæ til indbygning, som igen
styres af én eller flere IHC Wireless batteritryk (sort ledning). Inden installation bør rækkevidden mellem relæenhed og
trådløst batteritryk testes med IHC Wireless Testkit.
I installationseksemplet er også boligens lysinstallation inkluderet.
Det trådløse tryk i entre placeres 160 cm over gulvet.

Benyttede produkter
Produkt

Beskrivelse

Antal

El-nr.

DPN

Automatsikring DPNN C10 A 1P + N

1

3322192664

CT

Kontaktor CT 25A 2 BR 230V AC

1

3322159607

LK IHC Wireless®

Output, 1 relæ

1

1017049134

LK IHC Wireless®

Batteritryk 2 slutte, Hvid

1

1092001524

LK Fuga®

Stikkontakt 1½ modul 2-pol med jord

1

1017036338

LK IHC Wireless®

e-Tangent Wireless m/I symbol, Hvid

1

1092902429

LK Fuga®

e-Afdækning for 1½ modul 2-pol med jord, Hvid

1

1017051274

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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For mere produktinformation se onlinekatalog.
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Boliginstallation LK IHC Wireless® 2
Opholdsrum

Entre, Sluk Alt

IHC Wireless
Installationen kan udføres uden
Controller (stand alone) men
rækkevidde bør efterprøves først

Tavle

Styres af IHC Wireless tryk i entre

Konstant strøm

L1
N
PE

Anvendelse

Løsningen er velegnet i alle eksisterende boliger, hvor der er et ønske om IHC-funktionaliteter samt i nye boliger, hvor der er
et ønske om minimal kabeltræk og samtidigt et ønske om IHC-funktionaliteter.

Beskrivelse

Installationen består af en traditionel strømkreds med automatsikring (brun ledning). Installationen er forsynet med Traditionelle stikkontakter.
I tilfælde af manglende trådløs dækning mellem produkterne kan det være nødvendigt at installere en IHC controller.
Grønne stikkontakter i form af IHC Wireless stikkontakter, som alle kan slukkes med et centralt placeret batteritryk.
Ved anvendelse af Wireless Kombi lysdæmpere eller relæenheder i installationen sikres det også, at boligens belysning kan
slukkes med et centralt placeret trådløst batteritryk.
Det trådløse tryk i entre placeres 160 cm over gulvet.

Benyttede produkter
Produkt

Beskrivelse

Antal

El-nr.

Tavlekomponent

Automatsikring 1-pol + N 10 A

1

1022040047

LK IHC Control

Strømforsyning 72W

1

1088004603

LK IHC Control®

Controller Visual

1

1088005958

LK IHC Wireless®

Batteritryk 2 slutte, Hvid

1

1092001524

LK IHC Wireless

®

Stikkontakt 1 1/2 modul, Hvid

1

1017044579

LK IHC Wireless®

Kombi 250W Uni 1 modul, Hvid

1

1017044582

LK IHC Wireless

e-Tangent Wireless m/l symbol, Hvid

1

1092902429

e-Afdækning for stikkontakt, Hvid

1

1092902513

®

®

LK IHC Wireless®

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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Erhvervsinstallation Traditionel

5

Kontor

Tavle

Traditionel

Styres af ur

L1
N
PE

Konstant strøm

L1
N
PE

Anvendelse

Løsningen er velegnet i eksisterende erhvervsejendomme, hvor der ikke er installeret IBI.

Beskrivelse

Installationen har to strømkredse:
Traditionel med automatsikring (brun ledning).
Grøn strømkreds med automatsikring. Strømkredsen kan afbrydes med kontaktoren. Kontaktoren styres af et ur.
Strømkredsen er beskyttet med en automatsikring (sort ledning).
Anbefalet Tænd tid i hverdage er fra kl. 6.00 til kl. 18.00. I weekender er den grønne strømkreds slukket.

Benyttede produkter
Produkt

Beskrivelse

DPN

Automatsikring DPNN C 10A 1P+N

2

3322192664

CT

Kontaktor CT 25A 2P 230VAC

1

3322159597

El-nr.

Multi9

Kontaktur IHP 24h/7d 16A 1 kanal

1

3323158500

LK Fuga®

Stikkontakt 1½ modul 2-pol med jord

1

1017036338

LK Fuga®

e-Afdækning for 1½ modul 2-pol med jord, HV

1

1017051274

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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Antal

6

Erhvervsinstallation LK IHC Control®
Kontor

Tavle

Traditionel

Styres af
IHC System

L1
N
PE

Til IHC Controller

Konstant strøm

L1
N
PE

Anvendelse

Løsningen er velegnet i eksisterende erhvervsejendomme, som i dag har et IHC-system eller i nybyggeri, hvor IHC er valgt
som IBI-system.

Beskrivelse

Installationen har to strømkredse:
Traditionel med automatsikring (brun ledning).
Grøn strømkreds med automatsikring. Strømkredsen kan afbrydes med et IHC Control output 400 (sort ledning). Her benyttes controllerens systemtid til at bestemme, om de grønne stikkontakter skal være tændt eller slukket. Anbefalet tændetid i
hverdage er fra kl. 6.00 til kl. 18.00. I weekender er den grønne strømkreds slukket.

Benyttede produkter
Produkt

Beskrivelse

Antal

El-nr.

Tavlekomponent

Automatsikring 1-pol + N 10 A

2

1022040047

LK IHC Control®

Output 400V a.c. 8x10A med 8 udgange

1

1086015623

LK Fuga®

Stikkontakt 1½ modul 2-pol med jord

1

1017036338

LK Fuga®

e-Afdækning for 1½ modul 2-pol med jord, HV

1

1017051274

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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7

Erhvervsinstallation Schneider Electric KNX
Kontor

Tavle
Til KNX System med urmodul

Traditionel

Styres af
KNX System
L1
N
PE

Konstant strøm

L1
N
PE

Anvendelse

Løsningen er velegnet i eksisterende erhvervsejendomme, som i dag har et KNX system eller i nybyggeri, hvor KNX er
valgt som IBI-system.

Beskrivelse

Installationen har 2 strømkredse:
Traditionel med automatsikring (brun ledning).
Grøn strømkreds med automatsikring. Strømkredsen kan afbrydes med et KNX relæ udgangsmodul (sort ledning), som
er i forbindelse KNX systemet og et ur modul, som bestemmer, om de grønne stikkontakter skal være tændt eller slukket.
Anbefalet tændetid i hverdage er fra kl. 6.00 til kl. 18.00. I weekender er den grønne strømkreds slukket.

Benyttede produkter
Produkt

Beskrivelse

Antal

El-nr.

Tavlekomponent

Automatsikring 1-pol + N 10 A

2

1022040047

Schneider Electric KNX

KNX Relæ udgang DIN 4x230/10 med manuel betjening

1

1026000449

LK Fuga

Stikkontakt 1½ modul 2-pol med jord

1

1017036338

e-Afdækning for 1½ modul 2-pol med jord, HV

1

1017051274

®

LK Fuga®

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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8

Erhvervsinstallation Timer
F.eks. køkken

Tavle

Styres af timer

L1
N
PE

Anvendelse

Løsningen er velegnet i eksisterende erhvervsejendomme, som ikke har et IBI-system.

Beskrivelse

Installationen er en traditionel strømkreds med automatsikring (brun ledning). Den grønne stikkontakt er tilsluttet strømkredsen gennem en timer, som sikrer, at spændingen slukker efter en vis tid efter, at timeren er aktiveret.
Typisk timer indstilling 30 min.

Benyttede produkter
Produkt

Beskrivelse

Antal

El-nr.

Tavlekomponent

Automatsikring 1-pol + N 10 A

1

1022040047

LK OPUS ® 66

Timer 600 10A, Hvid/Lysegrå

1

1023000882

LK OPUS 66

e-Afdækning for Timer 600 10A, Hvid

1

1023001289

LK OPUS ® 66

Stikkontakt Udvendig Tripel, Hvid

1

1017032743

LK OPUS 66

e-Afdækning for stikkontakt udvendig tripel for 2 tændinger, 2-pol m/jord, Hvid

1

1017050958

®

®

For mere produktinformation se onlinekatalog.
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Produktoversigt
Produkt

Beskrivelse

El-nr.

LK Fuga, Tilbehør

e-Tangent for 1-pol, korrespondance, krydsning, Hvid

1017051122

LK Fuga, Tilbehør

e-Tangent for kroneafbryder 1-pol med lampe, dobbelt korrespondance, Hvid

1017051151

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for Timer 8A, Hvid

1023001098

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for 1 modul 2-pol med jord, Hvid

1017051245

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for 1 modul 2-pol med jord, gl.type med krave, Hvid

1017051368

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for 1½ modul 2-pol med jord, Hvid

1017051274

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for 1½ modul med afbryder, Hvid

1017051494

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for 1½ modul med afbryder med jord, Hvid

1017051520

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for 1½ modul med afbryder dobbelt, Hvid

1017051559

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for 2 modul, 2 tændinger 2-pol med jord, Hvid

1017051300

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for EDB 1 modul 2-pol med jord, Hvid

1017051339

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for EDB 1 modul 2-pol med jord, gl.type med krave, Hvid

1017051397

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for EDB 1½ modul 2-pol med jord, Hvid

1017051423

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for EDB 1½ modul med afbryder med jord, Hvid

1017051588

LK Fuga, Tilbehør

e-Afdækning for EDB 2 modul med jord, Hvid

1017051452

OPUS 66, Tilbehør

e-Tangent for afbryder, Hvid

1017051180

OPUS 66, Tilbehør

e-Tangent for krone afbryder, Hvid

1017051216

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for Timer 600 10A, Hvid

1023001289

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for stikkontakt 2-pol m/jord, Hvid

1017051614

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for stikkontakt planforsænket dobbelt for 2 tændinger, 2-pol m/jord, Hvid

1017050835

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for stikkontakt planforsænket Tripel for 2 tændinger, 2-pol m/jord, Hvid

1017050864

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for panel stikkontakt Tripel for 2 tændinger 2-pol m/jord, Hvid

1017050819

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for stikkontakt Udvendig Tripel for 2 tændinger, 2-pol m/jord, Hvid

1017050958

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for EDB stikkontakt 2-pol m/jord, Hvid

1017050796

LK Fuga®

B

ED

B

ED

B

ED

B

ED

LK OPUS® 66
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B

ED

Produktoversigt
Produkt
B

ED

Beskrivelse

Type nr.

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for EDB stikkontakt planforsænket dobbelt, 2-pol m/jord, Hvid

1017050893

OPUS 66, Tilbehør

e-Afdækning for EDB stikkontakt planforsænket Tripel, 2-pol m/jord, Hvid

1017050929

CLIC'LINE, Tilbehør

e-Afdækning for Dobbelt stikkontakt 2-pol m/jord, Hvid

1017050987

CLIC'LINE, Tilbehør

e-Afdækning for Tripel stikkontakt 2-pol m/jord, Hvid

1017051025

CLIC'LINE, Tilbehør

e-Afdækning for Dobbelt EDB stikkontakt 2-pol m/jord, Hvid

1017051009

CLIC'LINE, Tilbehør

e-Afdækning for Tripel EDB stikkontakt 2-pol m/jord, Hvid

1017051041

OPTILINE, Tilbehør

e-Afdækning for stikkontaktenhed dobbelt 2-pol med jord, Hvid

9139169321

OPTILINE, Tilbehør

e-Afdækning for stikkontaktenhed EDB dobbelt 2-pol med jord, Hvid

9139169347

LK Fuga,
Indsats Svagstrømstryk

tilbehør e-Tangent Svagstrømstangent blank, Hvid

1092902267

LK Fuga,
Indsats Svagstrømstryk

tilbehør e-Tangent Svagstrømstangent blank m/hul, Hvid

1092902296

LK IHC Bolig,

tilbehør e-Tangent Svagstrømstangent m/velkomstsymbol, Hvid

1092902322

LK IHC Bolig,

tilbehør e-Tangent Svagstrømstangent m/velkomstsymbol m/hul, Hvid

1092902351

OPUS 66, Indsats Kombi
Svagstrømstryk

tilbehør e-Tangent Transparent

1092902380

LK IHC Wireless, Tilbehør

e-Tangent blank, Hvid

1092902393

LK IHC Wireless, Tilbehør

e-Tangent m/ I symbol, Hvid

1092902429

LK IHC Wireless, Tilbehør

e-Tangent Wireless, IHC Bolig m/velkomstsymbol, Hvid

1092902458

LK IHC Wireless, Tilbehør

e-Tangent Wireless, IHC Bolig m/pendelsymbol, Hvid

1092902487

LK IHC Wireless, Tilbehør

e-Afdækning for stikkontakt, Hvid

1092902513

B

ED

CLIC'LINE®

OPTILINE

B

ED

LK IHC CONTROL®

LK IHC® Wireless
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Få mere at vide
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