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Ny FUGA-stikkontakt med indbygget
timer øger sikkerheden
Schneider Electric lancerer nu en 1½ modul LK Fuga-stikkontakt med indbygget
timer. Timerstikkontakten er udviklet til installationer, hvor der er fokus på
energibesparelser og øget brandsikkerhed.
Det nye LK Fuga-sortiment udvikler sig hele tiden, og nu sender Schneider
Electric en 10A timerstikkontakt på markedet. Den indbyggede timer gør at
stikkontakten automatisk slukker og sikrer at elektriske apparater bliver
slukket når de ikke længere er i anvendelse. Ønskes en ændring af timertiden, kan dette gøres fra stikkontaktens front uden brug af værktøj.

Timerstikkontakten er velegnet i installationer som f.eks. i køkkener hos
ældre, i the-køkkener på kontorer og ikke mindst som stikkontakt til
strygejernet i hjemmet. Stikkontakten er hurtig at installere, da den passer i
eksisterende installationsdåser samt det nye udvalg af 1½ modul LK FUGA
Air-dåser. Stikkontakten leveres med en automatisk slukketid på 30 min, som
nemt og hurtigt kan ændres til alt fra 5 minutter op til en slukketid på 10
timer og 55 minutter.
Den nye LK Fuga Timerstikkontakt er klar til bestilling hos de danske elgrossister.
Se mere om timerstikkontakten på LK.dk

Om Schneider Electric:
Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og
automatisering. Med en omsætning i 2014 på 25 mia. euro i ryggen betjener
vores 170.000 medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til
at administrere deres energiforbrug og på en sikker, pålidelig, effektiv og
bæredygtig måde. Fra de mest simple el-kontakter til komplekse
driftssystemer – optimerer vores teknologi, software og tjenester den måde,
vores kunder styrer og automatiserer deres forretning på. Schneider Electric
Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er
Danmarks førende brand inden for el-materiel. Vi arbejder konstant på at
forbinde verden i intelligente løsninger, der forvandler industrier,
transformerer byer og digitaliserer forretninger. Vi sørger for, at Life is ON.
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