Sensorlampa L330

Väggarmatur i marin design. Med multisensor, där sensorn kan fungera enbart som skymningsrelä eller rörelsevakt eller en kombination av bägge en sk. nattvakt. Inget externt skymningsrelä eller rörelsevakt behövs. Serie L330 kan även användas utan sensor.
Allt detta ger en armatur-serie med stor flexibilitet i funktion och som dessutom kan anpassas till de mest skiftande miljöer.
Kapslingsklass:		
IP44, Klass II
Montage:		
Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.
			
Två fästhål c/c 50 i ovankant och underkant c/c 90 mm.
Anslutning:		
Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för
			
anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm²
Utförande:		
Stomme och ram av vit resp. silverfärgad polykarbonat. Kupa av opalt glas. Låsning av ram och kupa med
			4st insexskruv.
Rörelsevakt:		 IR-sensor av typ minisensor, försedd med tre olika funktionsprogram, 1: Endast skymningsrelä, armaturen 		
			
tänds när det mörknar. 2: Endast rörelsevakt, armturen tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet.
			
3: Armaturen är tänt fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Efter			
lystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även
			
skärmas av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas. Sensorn har räckvidd 8 meter för gående 		
			
personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°
Ljuskälla:
max 60 W, E27 (lågenergilampa kan användas)
Omgivningstemperatur:
-30°C – +50°C
Elektriska data:		
230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W
Mått:
		
Ø 255 x 110 mm
Övrigt:			
L330 kan kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master alternativt
			
slav. Max 5 armaturer kan kopplas i en grupp. L330 kan även användas utan sensor.
Art nr:			Typ 						
E7715094		L330, vit									
E7715095		L330, silver					
003425 			Reservglas

L330 Silver

Minisensor
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