Zewnętrzna czujka ruchu 10 A (230 V) o zasięgu
wykrywania od 0 do 16 m, natynkowa, biały

350-20058

lata
gwarancji

Ten jednokanałowy zewnętrzny czujnik ruchu jest idealny do stosowania na podjeździe lub
w ogrodzie. Dzięki swojej konstrukcji nadaje się do montażu natynkowego na murze lub
ścianie. Zasięg detekcji można ustawić w zakresie od 0 do 16 m i dostosować za pomocą
przysłony. Czujnik przeznaczony jest do montażu natynkowego na ścianie. Urządzenie posiada
wbudowany czujnik światła, który służy do automatycznego załączenia / wyłączenia oświetlenia.
Oświetlenie można również załączyć/wyłączyć ręcznie za pomocą przełącznika NC (należy
zamówić oddzielnie) Oświetlenie wyłączy się po nastawionym czasie zwłoki. Urządzenie zostało
zaprojektowane zgodnie ze stopniem ochrony IP54 i zgodne z normą europejską EN 606692-1 spełnia wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.
Kolor wykończenia: biały
• Sustainable
• Functional
• Elegant
• Simple installation
• Energy saving
• Greater comfort
• Improved burglary protection
• Separate setting for the lux, the switch-off delay and the sensitivity
Motion detector for use in driveways, carports, gardens, etc.
• The outdoor motion detector is fitted with a built-in light sensor; the lighting only turns on
if the detector detects motion in the detection range and the level of daylight is below the
programmed lux value.
• The lighting remains on while motion is detected.
• The built-in time switch allows you to set the desired switch-off delay. The lighting will remain
on throughout the disconnection time after the last movement has been detected.
• The sensor’s lens can be covered with the cover mask provided, so you can divide the
detection zone. The cover mask can be adapted according to the desired range.
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Dane techniczne
Numer artykułu
Konfiguracja
Napięcie wejściowe
Wyjście czujnika
Styk przekaźnikowy
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych (cosφ=1)
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
Maksymalny prąd przełączania
Zakres natężenia światła
Liczba kanałów
Opóźnienie wyłączenia
Kąt wykrywania
Zasięg wykrywania (PIR)
Temperatura otoczenia
Metoda montażu
Wysokość montażu
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)
Pojemność przewodu
Stopień ochrony
Oznaczenia

350-20058
stand-alone
230 Vac ± 10 %, 50 Hz
230 V (ON/OFF)
N.O. (max. µ10 A)
2300 W
350 W
350 W
140 µF
165 A/20 ms – 800 A/200 µs
5 lux – , ∞
1 kanał
8 s – 30 min
180 °
półkole, 16 m z wysokości 3 m
-20 – +45 °C
montażu natynkowego
2–3m
125 x 72 x 63 mm
3 x 1,5 mm² na zacisk przyłączeniowy
IP54
CE

Wymiary
63
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Schemat elektryczny
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