
CZUJNIK RUCHU IR28B Profi
DO ŒWIETL WEK I ¯ARÓWEKÓ

Stropowy czujnik IR28B Profi s³u¿y do automatycznego w³¹czania œwiat³a po naruszeniu pola 
ochrony. Umieszczony w nim sensor reaguje na zmiany temperatury jaki ruch i przy zmianach w 
tych danych powoduje w³¹czenie œwiat³a.
Nowatorskie rozwi¹zanie przy odbiorze du¿ego pr¹du pocz¹tkowego i jego ograniczenie 
umo¿liwia stosowanie czujnika do ¿arówek z pr¹dem pojemnoœciowym ( ŒWIETLÓWEK). Takie 
mo¿liwoœci daje zastosowanie odpowiedniego przekaŸnika wyd³u¿aj¹cego ¿ywotnoœæ czujnika.

Umieszczenie:

Pole ochrony:

Zalet¹ czujnika jest jego du¿y zasiêg oraz regulacja wszystkich parametrów : czasu 
w³¹czenia , czu³oœci na œwiat³o, zasiêgu.

Du¿e obci¹¿enie jakie mo¿e przyjmowaæ czujnik pozwala na stosowanie go w zestawach
oœwietlenia miedzy innymi obiektów przemys³owych i handlowych.

Jego optymalne parametry zostaj¹ zachowane przy spe³nieniu podstawowych warunków:

- wysokoœæ instalacyjna >2,2m (przy wy¿szej wysokoœci zwiêksza siê zasiêg pola ochrony
  ale zmniejsza siê czu³oœæ),
- monta¿ w odleg³oœci > 1,5 m od Ÿróde³ œwiat³a  emituj¹cych du¿e iloœci ciep³a;
- nale¿y wybraæ miejsce, które nie pozwala na przep³yw nagrzanego powietrza od Ÿród³a
  œwiat³a, s³onecznego oœwietlenia, ruchem drzew za oknem.
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W przypadku reklamacji prosimy
o kontakt z dystrybutorem.

Zasilanie:                                     230V/ 50Hz
Obci¹¿enie:                                  3680W (max.16A)
Zasiêg(< 24°C):                            max.12m (nastawialny)
Promieñ ochrony:                         360° 
Czas w³¹czenia:                           5s do 10min (nastawialny)
Wysokoœæ instalacyjna:                 >2,2 m
Regulacja czu³oœcina œwiatlo:       <3Lux do >1000Lux (nastawialny)
Stopieñ ochrony:                           IP20
Temperatura pracy:                       0°C do +40°C

Techniczne parametry

Dystrybutor :
ElektrobokPL
32-040 Œwi¹tniki Górne
ul.Bielowicza 46
tel/fax 0122704139
e-mail:elbock@poczta.fm

www.elbock.cz
MADE IN CZECH REPUBLIC
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Schemat pod³¹czenia:

Instalacja:
Wybraæ miejsce o wysokoœci >2,2m

Oddzieliæ przednia os³one ( rys.1)

Podpi¹æ przewody elektryczne
    zgodnie ze schematem (patrz rys.2 )
    a nastêpnie zamocowaæ czujnik na
    œcianie (patrz str.1)

Uwaga: przy pierwszym pod³¹czeniu do 
pr¹du  dojdzie do automatycznego wlaczenia 
na czas ustawiony pokrêt³em TIME. Po 
wy³¹czeniu nale¿y poczekaæ ok. 30s 
(uzbrojenie siê czujnika), potem ju¿ czujnik 
dzia³a zgodnie z ustawieniami.

Nastawiæ czu³oœæ na œwiat³o, czas
    œwiecenia, zasiêg.

Za³o¿yæ przednia czêœæ obudowy
    (patrz rys.1).

Po za³¹czeniu przetestowaæ nastawione 
parametry.
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2.Czas w³¹czenia (TIME) :
Tym pokrêt³em ustawiamy czas w³¹czenia œwiat³a.

      min oko³o 5 s                                   max 10 minut

3. Zmiana zasiêgu (SENS) 
Zasiêg regulowany max do 12m.
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PHOTO TIME SENS

Funkcje:
1.Identyfikacja dzieñ/noc  (PHOTO) :
Regulacja czu³oœci na œwiat³o pozwala na ustawienie
reakcji czujnika w dzieñ i w nocy lub tylko w nocy.

            wlaczenie dzien i noc                   wlaczenie tylko w nocy
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GWARANCJA NA PRODUKT: 3 LATA

Vložený soubor EPS
Tato stránka obsahuje vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale Postscriptové zaøízení jej vytiskne neporuıený.
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