Energieschakelaars

BE ENERGY EFFICIENT
BY
BE DUTCH

ENERGIESCHAKELAARS (ECU’S)
standaard en RFID modellen

ENERGIESCHAKELAARS

Bespaar energie met BE DUTCH energieschakelaars (ECU’s). Een
energieschakelaar is verbonden met de verlichting en andere
elektronische apparatuur in uw hotel- of conferentieruimte.
Uw gast plaatst de sleutelkaart in de energieschakelaar terwijl
hij of zij de kamer betreedt; alle aangesloten apparaten worden
dan ingeschakeld.
Bij het verlaten van de kamer haalt uw gast de kaart eruit en
worden alle apparaten automatisch uitgeschakeld. Door op
deze manier te werken, bespaart u energie, dus kosten en het
milieu. Energieschakelaars kunnen worden toegepast wanneer
u werkt volgens het Green Key-principe.
Productdetails:
• geschikt voor Europese aansluitdozen
• interne LED verlichting
• ABS-materiaal van hoge kwaliteit (brandvertragend)
• in witte, zilveren en zwarte afwerking
Technische details:
max. bedrijfsstroom
max. laadvermogen
bedrijfsspanning
afmetingen (hxbxd)
SKU codes:
ECU standaard wit
ECU standaard zilver
ECU standaard zwart
ECU RFID wit		
ECU RFID zilver		
ECU RFID zwart		

: 30 A schakelbaar
: 4500 W
: AC 180 - 250 V 50 Hz
: 86 x 86 x 60 mm (incl. schakelaar)
Onze modellen
De units zijn verkrijgbaar in zwart, wit en zilver
en hebben LED-verlichting aan de binnenkant,
waardoor ze zichtbaar zijn tijdens het betreden
van de kamer. Het standaardmodel is geschikt
voor magnetische kaarten, de RFID-versie werkt
met Hotel RFID Mifare-sleutelkaarten.

: A-765-ECU01W
: A-765-ECU01Z
: A-765-ECU04
: A-765-ECU03W
: A-765-ECU03Z
: A-765-ECU05

Munnikenheiweg 27
4879 NE - Etten-Leur
Nederland

+31 (0)76 50 24 750
info@bedutch.com
www.bedutch.com

Technische gegevens kunnen op elk moment zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Het product voldoet aan de CE-regels.
Alle rechten voorbehouden. Onderdeel van de Hotek Hospitality Group.
ISO 9001: 2015 ISO-gecertificeerd.
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