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■ LED nocturno: 0.5W (28 lumen).

■ Carga das lâmpadas incandescentes: 1000W max.

■ Carga das lâmpadas halogéneo: 1000W max.

■ Carga das lâmpadas fluorescentes: 480W max.

■ Carga das lâmpadas compactas-fluorescentes: 150W max.

■ Carga das lâmpadas LED: 150W max.

■ Bi-Volt (100-240V).

Descrição de funções

■ Night LED: 0.5W (28 lumen).

■ Load of incandescent lamps: 1000W max.

■ Load of halogen lamps: 1000W max.

■ Load of fluorescent lamps: 480W max.

■ Load of compact fluorescent lamps: 150W max.

■ LED lamp load: 150W max.

■ Bi-Volt (100-240V).

Features

Detetores de movimentos
Motion detectors
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Tensão em modo de operação | Operating voltage 220-240V AC

Frequência | Frequency 50 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 teto / Ceiling installation

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

Potência de comutação da Luz | Switching capacity light 10 A (a 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (a 230 V AC, 
 cos φ = 0,6), 3 AX (a 230 V AC, cos φ = 0,3)

Ângulo de deteção | Detection angle 180°

Distância de deteção | Detection distance 12 m

Ângulo ajustável do suporte opcional
Optional bracket adjustable angle

Até 45 ° para cima/baixo a cabeça PIR para o 
foco da área de deteção / Up to 45° up/down 
PIR head to focus detection area

Altura de montagem | Installation height 1,5 a 1,8 m Parede / Wall
2,0 a 3,5 m Teto / Ceiling

Tempo de funcionamento da luz
Light switch-off delay

5 s ... 12 m

Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo
Incandescent lamp load and halogen

1000 W

Carga das lâmpadas fluorescentes | Fluorescent lamp load 400 VA

Lâmpada LED | LED lamp 150 W

Classe de proteção | Protection class II

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

Tipo de proteção | Type of protection IP54

Acessório de montagem no teto | Ceiling mount accessory com ajuste 15º / With 15º adjustment

Segurança | Safety CE

Dados técnicos / Technical data
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Área de deteção / Detection range

Esquemas de ligação 
Connection example

Vista de cima / Top view

Vista de lado / Side view
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Castanho / Brown

Castanho / Brown

Castanho / Brown
Vermelho / Red

Azul / Blue

Azul / Blue

Azul / Blue

À rede / To power

À lampada / To lamp

Face baixo

Face down Unid / Unit: m


