


Khả năng đấu nối:

chống lại quá tải và ngắn mạch. 

thương mại và công nghiệp.

loại C

Nhiệt độ hiệu chỉnh tham khảo: 
MUxxxA=30°C

25mm² cáp cứng
16mm² cáp mềm

MU116A

MS1xxX=40°C







Cầu dao chống dòng rò, chống giật (RCCB) 2 & 4 cực
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HDA125Z

HHA100Z



CÔNG NGHỆ ĐỨC
AN TOÀN • CAO CẤP • CHUYÊN NGHIỆP

Small enclosure



Hộp phân phối âm tường từ 1 
đến 4 hàng, từ 4 mô đun đến 72 
mô đun, đi kèm cửa đục hoặc cửa 
trong. Thanh ray dành cho các 
thiết bị dạng mô đun.
Khoảng các giữa các thanh ray 
125mm.

Hộp phân phối được sản xuất từ 
vật liệu nhựa chống cháy. Cửa 
đục và cửa trong. Cửa có thể 
được lắp bên phải hoặc bên trái 
với thao tác đơn giản; tùy chọn ổ 
khóa.
Cửa có thể mở 180⁰. Đế âm 
tường và mặt che có thể lắp đặt 2 
hướng. Lỗ mở cáp dạng trượt.
Lỗ mở cáp dễ dàng cho cáp và 
ống luồn cáp.

Thành phần bao gồm:
- Thanh trung tính và nối đất 
bằng đồng với ốc vặn.
- Trụ dùng để cố định cáp bằng 
dây rút
- Cửa được bảo vệ bằng màng 
nhựa.
- Đóng gói thùng giấy
- Thanh ray được cố định trực 
tiếp vào hộp cho phép không 
gian dành cho dây phía sau.
- Được cung cấp với thanh gắn 
tường.

Thông số kỹ thuật:
- Chỉ số IP: IP40 có cửa
- Màu trắng RAL 9010 (áp dụng 
   cho mặt và viền cửa)
- Dòng định mức:
  cho các thiết bị lên tới 63 A
- Điện áp cách ly: 400VAC/50Hz  
- Nhiệt độ hiệu chỉnh tham khảo: 
   650⁰ C
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
* Màu sắc đế tủ có thể thay đổi
   do vật liệu sử dụng là vật liệu
   tái chế để bảo vệ môi trường.

Golf - Tủ âm mặt trong và đục ( VF )



Vogue - Tủ âm mặt trong và mặt đục (VG)

VG10PFB

VG10TFB

VG30TFB

VG48TFB

  61mm

  46mm dưới nắp che

- Mở lên và xuống cho loại tủ 

phía dưới.

Dòng điện lên đến 63AChiều mở cửa:

từ 10 đến 23 mô đun
- Mở từ trái qua phải cho loại tủ  
từ 30 đến 38 mô đun

 

-  Cửa đục và cửa trong: 
Vật liệu:

Polycarbonate 
-  Đế: thép mạ kẽm 

Khả năng chịu nhiệt:
- 650 15 C

Kiểu lắp đặt:
Lắp âm tường 





JG220U

JG320IN

JG380S



Cầu dao cách ly IP41

Mô tả : Mã đặt hàng:

3P + N
Dòng AC23A

 

Đóng 
gói 

 
 

   

IP 41

1
1
1
1
1
1

In
(A)

 

Cảm biến phát hiện chuyển động  
 
Phát hi ện chuyển động:  
Các thiết bị dò, nhạy với hồng 
ngoại hào quang, có thể phát 
hiện người đi qua để kiểm soát 
ánh sáng một cách tự động.             
Độ nhạy phát hiện, độ trễ sáng và 
độ nhạy sáng được kết hợp với 
phát hiện hồng ngoại để quản lý 
hiệu quả việc tiêu thụ năng 
lư ợng. Chúng có thể được sử 
dụng trong các ứng dụng thượng   

mại và dân dụng, trong cả hai cấu 
hình trong nhà và ngoài tr ời.  
Cảm biến gán tường loại tiêu 
chuẩn phù hợp cho đèn huỳnh 
quang có công suất đến 1000W  
 
 
 
 
 
  

Loại gắn tư ờng tiêu chuẩn:  
Có thể lắp đặt trên một bức 
tường, góc bên ngoài hoặc bên 
trong, hoặc trên tr ần nhà với các 
phụ kiện, tùy thuộc vào điều kiện 
sử dụng. 
 
 
 
 
  

Cảm biến gắn tr ần:  
Có thể gắn nối trên tr ần nhà, 
hoặc gắn âm với lỗ mở trên tr ần 
(75mm)  

 
 
 

 Mô tả Đặc tính   

 

Loại gắn tường tiêu chuẩn Điện áp ngõ ra 230V  140º màu trắng EE820  1 
Cảm biến hồng ngoại 10A 

200º màu trắng EE830  1 dùng cho điều khiển chiếu  
 sáng bên trong và bên ngoài  

Phụ kiện lắp đặt góc tường  - cho loại tiêu chuẩn  màu trắng EE825  1 
   140º  và 200º  
  EE855  1 
  
 màu trắng  
 

 Loại gắn trần  cảm biến gắn nổi 360º màu trắng EE804A  1 
Cảm biến hồng ngoại 

cảm biến gắn âm 360º màu trắng EE805A  1 dùng cho điều khiển chiếu  
 sáng bên trong và bên ngoài  

EE820

EE805A

EE804A
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JAC316

3P + SW N 

JAC416

IP 41 





WGML121
WGML122

WGML111
WGML112
WGML113

WGML131
WGML132

WGML111B

WGML141

WGML2D1N

WGML111E

WGMEFR250WGMEDR500

WGML2D2N

WGMS216UI

WGMS116EA WGMS216EA

WGML142

WGML2D12N



XC9001 XC9002

WGMC1

WGMHKTM WGMHDC

WGDHBD

WGMT1TV

WGMT2TVRJ5 WGMT1RJ5

WGMT1RJ6

WGMT2RJRJ5

WGMT1TVF

WGMT2RJ5

WGMT2RJ6 WGMT2RJRJ6

WGMS3USB

WGMCV1

XC9001





WGDEFR250WGDEDR500

WGDL2D1N WGDL2D2N
WGDL2D12N

WGDL111B WGDL111E

WGDL131
WGDL132

WGDL141
WGDL142

WGDL121
WGDL122

WGDL111
WGDL112
WGDL113

L, N: 2 x 4.0mm²
E: 3 x 2.5mm²

WGDS116EA WGDS216EA



 

WGDT1TV WGDT1TVF

WGDT2TVRJ5 WGDT1RJ5

WGDT1RJ6

WGDT2RJRJ5WGDT2RJ5

WGDT2RJ6 WGDT2RJRJ6

 

 

 

WGDHKTM WGDHDC

WGDHBD WGDS3USB

WGDHUSB35 WGDHHIVA

WGDHSL

WGDHSR (***): Vui lòng liên hệ chúng tôi để được giá tốt nhất



WGFFVE3BS

WGSM13I

WGSM216EA  

WGSM16EA 

WGSM113

WGMRJ11

WGMV1

WGSMT16EA

WGMTV75F



WGMHDCAS AURORA SIVER WGMT2RJ6AS WGMS116EA WGMS216IUAS WGMS3USBAS 

WGMT1TVFKB WGMS216EAKB WGMEFR250KB WGMT2TVRJ5KB

WGDL122IG INTERSTELER GRAY WGDT1RJ5IGWGDS216EAIG WGDS116EAIG WGD3USBIG 

WGDL131EG ELEGANT GOLD WGDT2RJ6EG WGDS3USBEG WGDS216EAEG WGDST1TVEG 

WGDHBDNB NOBLE BRONZE WGDT2TVRJ5NB WGDS116SNBWGDEDR500NB WGDHHIVANB 
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