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■  Detecção: 360°(3×detector)

■  Alimentação: 220-240V/AC

■  Frequência: 50/60Hz

■  Poder de corte: Max.2000W (incandescente) e 1000W (fluorescente e LED)

■  Alcance detecção: max.20m

■  Retardamento:10seg±3seg ... 30min±2min(ajustavel)

■  Lux :<3-2000LUX(ajustável)

■  Altura de instalação: 2.2-6m

■  Detection range: 360°(3×detector)

■  Power: 220-240V/AC

■  Frequency: 50/60Hz

■  Rated Load Max:

     Max.2000W (incandescent) and 1000W (fluorescent and LED)

■  Detection distance: max.20m

■  Time delay:10sec±3sec ... 30min±2min(adjustable)

■  Ambient light Lux :<3-2000LUX(adjustable)

■  Instalation Height: 2.2-6m
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Detectores de presença
Presence detectors

Descrição de funções

Features
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Tensão em modo de operação | Operating voltage 220 ~ 240V AC

Frequência | Frequency 50/60 Hz

Consumo em stand-by | Stand-by consumption 0,5 W

Número de canais | Number of channels 1

Tipo de montagem | Installation type Montagem no tecto escastrável 
Ceiling flush instal

Furo (diametro) | Hole (diameter) 78 mm

Intervalo de ajuste da luminosidade | Setting range brightness 3 ... 2000 LUX

Potência de comutação da Luz | Switching capacity light  2000W (incandescente)
1000W (flurescent + LED)

Ângulo de deteção | Detection angle 360°

Altura de montagem | Installation height  2.2 ... 6 m

Distancia detecção (movimento) | Detection distance (motion) 20m max (<24ºC)

Distancia detecção (presença) | Detection distance (presence) 6m max (<24ºC)

Tempo de funcionamento da luz | Light switch-off delay 10 s ... 30 m

Classe de proteção | Protection class II

Temperatura ambiente | Ambient temperature  -20 °C … +40 °C

Tipo de proteção | Type of protection IP20

Dados técnicos / Technical data
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Área de deteção / Detection range
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Esquemas de ligação 
Connection example

distância de detecção de movimento: Max.20m
distância de detecção de presença: Max.6m

altura de instalação: 2.2-6m


