Lighting

OccuSwitch - chytrý
pohyb
OccuSwitch
OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v
místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na
elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat
prostor od 20 do 25 m2. Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou
instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel
Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

Výhody
• Úspory energie až 30 % a dobrá návratnost investic
• Funguje s téměř všemi typy světelných zdrojů a svítidel
• Snadná instalace, použití konektorů Wieland, které jsou volitelným příslušenstvím,
umožňuje ještě rychlejší instalaci.

Vlastnosti
• OccuSwitch má chytrý časový spínač, který prodlouží prodlevu o 10 minut, pokud
je pohyb detekován krátce po vypnutí, čímž předpokládá, že oblast je stále
používána, ale je v ní velmi málo pohybu
• OccuSwitch má zasunovací stínítko, které lze použít pro zaclonění ploch, např.
chodeb, sousedících s prostorem, ve kterém se systém OccuSwitch používá

Aplikace
• Detektor OccuSwitch je určen pro použití v kancelářích, školách a podobné
způsoby využití včetně toalet, skladů atd.
• Je optimalizován pro montáž vestavěním do stropu a pro montážní výšky mezi 2,5
a 4 metry
• Přisazená skříňka umožňuje také montáž přisazením, buď se zapuštěnými kabely
nebo s přisazenými vedeními

Specifikace
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Typ

LRM1000 OS mov det

LRM1031 OS mov det switch 2 wire

LRM1010 OS mov det small

LRM1035 OS mov det switch 3 wire UK

LRM1011 OS mov det small parallel

LRM1036 OS mov det switch 2 wire UK

LRM1020 OS mov det corridor

LRM1040 OS mov det IP44 180dgr

LRM1021 OS mov det corridor parallel

LRH1000 OS protection korb

LRM1030 OS mov det switch 3 wire

Versions

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

Rozměrové výkresy

50

Product
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
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LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
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