Lamputtag DCL
– den nya standarden

En perfekt kombination av funktion,
design och säkerhet
schneider-electric.se

Green Premium

TM

Ekomärkning som triggar ekologiska produkter i industrin
Schneider Electric’s Green Premium ekomärkning
erbjuder våra kunder ett unikt verktyg för att få
fram tillförlitlig detaljinformation om våra produkters
miljöpåverkan:
Green Premium är en unik
miljömärkning som ger
våra kunder möjlighet att
aktivt främja en medveten
miljöpolicy som även är bra
för affärerna. Den garanterar
inte bara överensstämmelse
med gällande miljölagstiftning utan mycket mer än så...

RoHS
Schneider Electric's produkter omfattas av RoHS-direktivet på global
nivå även för merparten av de produkter som formellt sett hamnar
utanför direktivet. På vår hemsida tillhandahåller vi försäkran om
överensstämmelse med den europeiska delen av direktivet - allt i syfte
att eliminera förekomsten av skadliga ämnen i våra produkter.

REACh
Schneider Electric tillämpar den strikta och världsomfattande REAChförordningen på alla produkter och tillhandahåller all nödvändig
information kring de s k "särskilt skadliga ämnen" (SVHC - Substances
of Very High Concern) som omfattas i förordningen.

Över 75% av de produkter
som tillverkas av Schneider
Electric finns representerade
i vår unika Green Premium
ekomärkning.

Miljödokument (PEP: Product Environmental Profile)
Schneider Electric publicerar komplett miljödata på produktnivå enligt
standard ISO 14025 - EcoPassport. Våra miljödokument (PEP) omfattar
bl a koldioxid- och energiutsläpp i produktens olika livscykler.
Informationen i dokumentet är särskilt värdefull i arbetet med att
redovisa produkternas miljöpåverkan och energianvändning i olika
bruksskeden.

Destruering & återvinning (EoLI: End of Life Instructions)

Upptäck vad vi menar med
gröna produkter….
Kontrollera dina produkter här!

"Endast en knapptryckning bort" hittar ni information om:
• Återvinningsgrad för Schneider Electric's produkter.
• Instruktioner för att minimera risker för person- och miljöskador vid
produktdemontering före återvinning.
• Detaljidentifikation för att säkerställa hantering i enlighet med
gällande återvinningsregler, om så skulle erfordras.
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THE LUMINAIRE RANGE

Framtidens
lamputtag
Det finns nu en ny standard för lamputtag, EN 61 995.
Vi har tagit fram en helt ny serie, kompatibel med båda
våra designserier Exxact och Renova.
Den nya standarden innefattar endast jordade produkter.

Innovation
möter design
De nya lamputtagen har innovativa funktioner som gör installationen
snabb och smidig. Det nya sortimentet erbjuder också flera färger
och design för alla typer av bostäder och byggnader. Dessutom är
sortimentet pålitligt, säkert och miljövänligt.
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Funktionalitet
Det finns en rad funktioner för alla typer av installationer,
vilket gör det enklare än någonsin att utföra ditt arbete.
Det flesta lamputtagen är försedda med snabbkoppling
och vinklade anslutningar, vilket gör installationen både
snabbare och smidigare.

Vinklade anslutningar
och snabbkoppling

Design för alla stilar
Med det nya sortimentet finns lamputtag för alla stilar,
oavsett om det är modernt eller klassiskt elegant.

Säker och pålitlig
Alla produkter är certifierade och framtagna för att uppfylla de högsta
kraven. Det finns ingen risk att oavsiktligt komma åt och lossa någon av
ledningarna då anslutningarna har placerats på ett säkert sätt. Framför
allt, lamputtagen är miljövänliga, vilket vi visar med vår Green Premiumdokumentation.

Vår miljöinformation är

”Eko-designad”
Läs mer om PEP (Product Environmental Profile)
på vår hemsida: www.schneider-electric.com
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Sortimentet
Våra lamputtag har utformats för att göra installationen enklare och snabbare än någonsin.
I avsnittet som följer beskriver vi de olika lösningarna och fördelarna.

SORTIMENT

Infällt lamputtag för tak
Det här lamputtaget är försett med demonterbar krok, vilket möjliggör enkel nedpendling av
armatur. Vid montage av en armatur dikt tak avlägsnas kroken och ytan blir helt slät.

Infällt lamputtag för takdosor
med mittstolpe
Vi erbjuder lamputtag för dostyper med mittstolpe, så att du enkelt kan renovera äldre hus.
Uttaget monteras då med hjälp av en takkrok, vilken måste anskaffas separat.

Förhöjningsring
Förhöjningsringen, som passar båda typerna av taklamputtag, är perfekt då utrymmet är
begränsat inuti takdosan. Den kan med fördel användas vid montering av lamputtag i låga
takdosor eller i de fall du har behov av att skapa extra utrymme på grund av mycket kabel
och kopplingsmaterial.

Infällda lamputtag för tak

Infällda lamputtag för takdosor med mittstolpe

Förhöjningsringen används t ex då
utrymmet i takdosan är begränsat.
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SORTIMENT

Utanpåliggande lamputtag för tak
Det nya utanpåliggande lamputtaget möjliggör snygg och flexibel installation även där du
inte har en infälld takdosa. Med flera knock-outs i locket kan kabel och 12x20 mm minikanal
installeras från olika håll, vilket ger en extra snygg och stilren installation. Dessutom kan en
extra uttagsbrunn enkelt snäppas fast för anslutning av två armaturer.
På samma sätt kan en dimmerpuck lätt snäppas fast i uttaget, och du kan inkludera dimfunktion. Du behöver bara addera en fjäder till din vanliga strömställare för att skapa en
återfjädrande tryckknapp.

Flera ingångar för kabel
och minikanaler

Extra uttagsbrunn monterad

Tack vare det smarta locket kommer slutanvändaren inte att komma
i kontakt med några ledningar, plintar eller strömförande delar inuti
enheten. Och vill du uppnå ett snyggare, stilrenare intryck, tar du
bara bort lamputtagskroken.
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Dimmerpuck monterad
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SORTIMENT

Infällt lamputtag för vägg
Det infällda lamputtaget för vägg kommer givetvis i Exxact- och Renova-design. Exxactuttaget finns i tre färger; vit, antracit och metallic. Renova finns i klassisk vit och svart.
Detta ger dig möjlighet att få en enhetlig design.

Vit

Antracit

Vit

Svart

Metall

Infällt lamputtag för vägg (komplett)
Detta lamputtag har en komplett kåpa samt stödram försedd med flera möjligheter för
montering vilket underlättar en flexibel och snabb installation. Den passar alla typer av
apparat-, kopplings- och takdosor.

Komplett kåpa, ej för
kombinationsmontage
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Kan monteras i alla typer
av infällda dosor

SORTIMENT

Utanpåliggande lamputtag för vägg
Flexibilitet och enkel installation är viktigt.
Därför har vi tagit fram ett smart utvändigt
lamputtag för vägg. Det finns knockouts både för kabel och för 12x20 mm
minikanal. Samt stort kopplingsutrymme
för extra anslutningar.

Sladdmontage
Lamputtaget för sladdmontage är väldigt
enkelt att installera, utan behov av verktyg
för att montera/demontera kåpan. Det är
bara att snäppa fast.

Lampproppar
Det finns lampproppar i två färger; vit och
mörkgrå, för att matcha lamputtagets färg.
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DCL Lamputtag
SORTIMENT

Lamputtag enligt standard EN 61 995, försedda med snabbkoppling och vinklade anslutningar, om
inget annat anges. Alla produkter är certifierade och framtagna för att uppfylla de högsta kraven.
Den nya standarden innefattar endast jordade produkter. IP 21. Samtliga lamputtag är miljövänliga,
halogenfria och uppfyller Green Premium ekomärkning.

WDE005000_IOP_Angle

Infällt för tak
Lamputtag DCL för infällt takmontage i c/c 70 mm takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning.
Mått: Ø 117 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Vid montering av lamputtag i låg takdosa, eller vid behov
av extra utrymme kan förhöjningsring 18 202 16 användas.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL för inf takmontage, 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/60

WDE005000

18 201 93

WDE005001_IOP_Angle

Infällt för takdosa med mittstolpe
Lamputtag DCL för infällt takmontage i takdosa med mittstolpe. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, skruvanslutning.
Mått: Ø 117 mm.Takkrok anskaffas separat. Vid montering av lamputtag i låg takdosa, eller vid behov av extra
utrymme kan förhöjningsring 18 202 16 användas.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL inf för takdosa m mittstolpe, 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/60

WDE005001

18 201 95

WDE005002_IOP_Angle

Utanpåliggande för tak
Utanpåliggande lamputtag DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning.
Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm på sidorna och för kabel och rör
i botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 18 202 07 för två anslutningspunkter. Alternativt komplettera med
dimmerpuck 13 602 17 för att möjliggöra dim-funktion.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL för utv takmontage, 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/20

WDE005002

18 201 96

Exxact infällt för vägg
WDE005010_IOP_Angle
WDE005011_IOP_Angle
WDE005012_IOP_Angle

Lamputtag DCL för väggmontage, Exxact design. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 55x55 mm.
För infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller utanpåliggande dosa 35 mm.
Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Exxact Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/80

WDE005010

18 201 99

Exxact Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord

■ antracit

5/80

WDE005011

18 202 00

Exxact Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord

■ metallic

5/40

WDE005012

18 202 01

WDE005013_IOP_Angle

Exxact infällt för vägg, komplett
Lamputtag DCL komplett, Exxact design. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 100x100 mm.
För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller takdosa c/c 70 mm.
Ej för kombinationsmontage.
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Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Exxact Lamputtag DCL komplett 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/60

WDE005013

18 202 02

DCL Lamputtag

WDE005018_IOP_Angle
WDE005019_IOP_Angle

SORTIMENT

Renova infällt för vägg
Lamputtag DCL för väggmontage, Renova design. 1-vägs 2-pol 6A IP21, snabbanslutning. För infälld montering i apparatdosa c/c
60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller utanpåliggande dosa 35 mm. Kompletteras med valfri Renova-ram.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Renova Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/80

WDE005018

18 202 04

Renova Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord

■ svart

5/80

WDE005019

18 202 05

WDE005020_IOP_Angle

WDE005014_IOP_Angle

Utanpåliggande för vägg/tak
Lamputtag DCL för utanpåliggande montage på vägg eller i tak. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 70x70 mm.
Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm samt stort kopplingsutrymme för extra anslutningar.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL utv vägg/tak 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/80

WDE005014

18 202 03

Uttag för sladdmontage
Lamputtag DCL för sladdmontage. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, skruvanslutning, inkl dragavlastning.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL för sladdmontage 1-vägs 2-pol jord

□ vit

5/480

WDE005020

18 202 06

P112323

PIO00000940

WDE005103_IOP_Angle

WDE005022_IOP_Angle
WDE005023_IOP_Angle

CM1598_4790

Tillbehör
Lamputtag DCL, uttagsbrunn för montage i utanpåliggande lamputtag för tak 18 201 96. Snabbanslutning.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL uttagsbrunn

□ vit

10/60

WDE005021

18 202 07

Lamppropp DCL för sladdmontage, 2-pol jord, inkl dragavlastning.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamppropp DCL

□ vit

10/960

WDE005022

18 202 08

Lamppropp DCL

■ mörkgrå

10/120

WDE005023

18 202 09

Förhöjningsring 10 mm för DCL taklamputtag, passar båda typer av lamputtag. Lämplig vid montage i låg takdosa
eller vid behov av extra utrymme. Mått: Ø 117 mm.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Förhöjningsring DCL 10 mm

□ vit

10/100

WDE005103

18 202 16

LED universal dimmerpuck, 4-200W/VA för ljusreglering med hjälp av slutande återfjädrande tryckknapp (som köpes separat) .
Vid reglering av LED lampa (RC eller RL, automatisk detektering) 4-100VA. Framkantstyrd (special) LED lampa (RL) 4-20VA.
Glödljus(R) och de flesta typer av elektroniska(C)/konventionella transformatorer(L) 4-200W/VA, 230V halogenlampor 5-150W(R).
Växlingsbart driftläge till RL LED special, justerbar min/max ljusstyrka, mjukstartsfunktion. Skruvanslutning, trappomkopplingsbar.
Neutralledare behövs ej.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Dimmerpuck

■ mörkgrå

1/140

CCT99100

13 602 17

Lampproppsadapter E27. Lämplig som tillfällig lösning vid avsaknad av belysning, t ex under ny- eller ombyggnation.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lampproppsadapter E27

□ vit

1/20

ALB68011

18 202 38
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DCL Lamputtag
Blisterpack

SORTIMENT

Lamputtag enligt standard EN 61 995, försedda med snabbkoppling och vinklade anslutningar, om
inget annat anges. Alla produkter är certifierade och framtagna för att uppfylla de högsta kraven.
Den nya standarden innefattar endast jordade produkter. IP 21. Samtliga lamputtag är miljövänliga,
halogenfria och uppfyller Green Premium ekomärkning.
Infällt för tak, Blisterpack
WDE005000_IOP_Angle

Lamputtag DCL för infällt takmontage i c/c 70 mm takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning.
Mått: Ø 117 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Vid montering av lamputtag i låg takdosa, eller vid behov
av extra utrymme kan förhöjningsring 18 202 16 användas.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL för inf takmontage, Blisterpack

□ vit

1/5

WDE005030

18 202 10

WDE005002_IOP_Angle

Utanpåliggande för tak, Blisterpack
Utanpåliggande lamputtag DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning.
Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm på sidorna och för kabel och rör i
botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 18 202 07 för två anslutningspunkter. Alternativt komplettera med
dimmerpuck 13 602 17 för att möjliggöra dim-funktion.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL för utv takmontage, Blisterpack

□ vit

1/5

WDE005031

18 202 11

WDE005013_IOP_Angle

Exxact infällt för vägg, komplett, Blisterpack
Lamputtag DCL komplett, Exxact design. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 100x100 mm.
För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller takdosa c/c 70 mm.
Ej för kombinationsmontage.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Exxact Lamputtag DCL komplett, Blisterpack

□ vit

1/5

WDE005032

18 202 12

WDE005014_IOP_Angle

Utanpåliggande för vägg/tak, Blisterpack
Lamputtag DCL för utanpåliggande montage på vägg eller i tak. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 70x70 mm.
Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm samt stort kopplingsutrymme för extra anslutningar.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL utv vägg/tak, Blisterpack

□ vit

1/5

WDE005033

18 202 13

WDE005020_IOP_Angle

Uttag för sladdmontage, Blisterpack
Lamputtag DCL för sladdmontage. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, skruvanslutning, inkl dragavlastning.

Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamputtag DCL för sladdmontage, Blisterpack

□ vit

1/5

WDE005034

18 202 14

WDE005022_IOP_Angle

Lamppropp, Blisterpack
Lamppropp DCL för sladdmontage, 2-pol jord, inkl dragavlastning.
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Beskrivning

Färg

Ant/fp

Art.nr

E-nr

Lamppropp DCL för sladdmontage, Blisterpack

□ vit

1/5

WDE005035

18 202 15

För mer information om DCL Lamputtag och Schneider Electric,
besök www.schneider-electric.se eller kontakta din lokala
Schneider Electric-representant.

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Tel: 010 - 478 20 00
info@se.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/se
As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation if you have questions about the Swedish "Lamputtag DCL" products.
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