Ścienny czujnik ruchu 180°, 230 V, 9 m, anthracite

122-78010

lata
gwarancji

Dzięki temu zintegrowanemu wewnętrznemu czujnikowi ruchu ze stykiem przełącznym 10 A,
230 V zyskuje się kąt widzenia 180° (w poziomie) i 60° (w pionie), w którym wykrywany
jest każdy ruch. W chwili wykrycia ruchu aktywowane są wstępnie wybrane światła. Kolor
wykończenia: anthracite
• Sustainable
• Compact
• Simple installation
• Discreet
• The motion detector can be used as a master or secondary detector.
Motion detector for residential use for small rooms, toilets, storerooms, cellars, etc.
• 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 lighting can stay on for four hours if you press the button located above the sensor. You can
also connect a push button or external switch on this motion detector if you need to be able to
control the lighting circuit manually.
• Can be integrated into all Niko central plates.
• Version for combination with Niko Home Control: 550-20210
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Dane techniczne
Numer artykułu
Napięcie wejściowe
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych (cosφ≥0,5)
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V
Zakres natężenia światła
Zasięg wykrywania (PIR)
Metoda montażu
Wysokość montażu
Minimalna głębokość montażu podtynkowego
Kolor
Pojemność przewodu
Stopień ochrony
Oznaczenia

122-78010
230 Vac ± 10 %, 50 Hz
500 VA
230 W
10 lux – 1000 lux
8 - 9 m w poziomie
montaż podtynkowy
0.8 – 1.2 m
40 mm
emaliowane na antracytowo
1 x 2,5 mm²
IP40
CE

Schemat elektryczny
L
N

230 Vac

Secondary

122-78010 - 09-06-2022

www.niko.eu

Master

