
Schneider Electric opgraderer sortimentet  fra Lauritz Knudsen 

med tre nye lampeudtag, der sætter nye standarder for nem 

montering og sikkerhed. Blandt de nye egenskaber er der:

Fem terminaler på én række 
Alle vores nye udtag har fem terminaler placeret på én række. Det 

gør monteringen markant nemmere. Samtidig er deres placering 

i udtaget optimeret for at mindske risikoen for utilsigtet berøring 

og dermed elektrisk stød. Vi kalder det ”håndrygssikker”.

De separate M1-og M2-teminaler gør det nemt at etablere 

separat tænding af to forskellige lamper i samme udtag. 

Endvidere giver det mulighed for tilslutning af DALI- eller 

1-10V-styring.

Nem aflastning: Kun én skrue
En af de vigtige forbedringer er den helt nye, patenterede 

aflastningsmekanisme. Den har kun én enkelt skrue hvilket giver 

mulighed for lynhurtig aflastning af ledningerne.

Nye  
lampeudtag  
Højere kvalitet med mange nye muligheder
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Rille muliggør 
sideudgang af 
lampeledning

Ny patenteret 
aflastning med  
kun én skrue.

Fem håndrygs- 
sikre terminaler på 
én række.

Blændprop benyttes, 
hvis midterhullet  
ikke bruges.

 

 

 

 



Ø83 lampeudtag til loft*
Lampeudtaget har en nydesignet afdækning med forbedret 

mekanisme til fastgørelse. Det betyder, at afdækningen er 

nemmere at montere, og den afmonteres ved blot at trykke 

og vippe en enkelt gang med en skruetrækker.

Afdækningen har udslagsblanketter i siden, som nemt kan 

klippes af hvis ledningerne skal føres ud gennem siden. Hvis 

der ikke er behov for lodret afgang gennem centerhul, er det 

nemt at lukke hullet med den medfølgende blændprop.

Ø83 erstatter tidligere Ø80 lampeudtag, som udgår. Den nye 

afdækning passer til gamle Ø80-udtag og kan købes som 

løst tilbehør.

Tilbehør
> Høj afdækning med endnu flere udslagsblanketter i siden, 

så det er nemt at føre flere ledninger til og fra udtaget i 

præcis de ønskede vinkler

> Lampekrog med bæreevne op til 5 kg

Ø84 lampeudtag til loft – ekstra fladt
Det nye elegante, flade lampeudtag til loft har kun 2 mm høj kant 

og benyttes til ekstra planforsænket montering. Endvidere kan 

armaturer monteres direkte over udtaget. Passer i eksisterende 

PL-dåser**.  

Tilbehør
> Lampekrog med bæreevne op til 5 kg

LK FUGA lampeudtag til væg*
Har samme nye konstruktion som de øvrige udtag: fem  

terminaler på én række, integreret afdækning af terminaler  

og lynhurtig aflastning med én enkelt skrue.

*Fås i hvid, lysegrå, koksgrå og passer i eksisterende PL-dåser.

** Passer i eksisterende PL-dåser, men kræver minimum 7 mm mellemrum mellem 

dåsekant og loftets overflade.

Husk at bruge propper til blænding af terminaler, som ikke er i brug. Blænding af 

ikke brugt terminal til jord er lovpligtig. Schneider Electric anbefaler at alle ubrugte 

terminaler blændes for at øge sikkerheden og overblikket for kunden.
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Scan QR-koden  
eller gå ind på  
lk.dk/nye-udtag  
og læs mere.


