Lighting

draadloze
bewegingssensor
OccuSwitch Wireless
Draadloze sensor met bewegingsdetector voor het regelen van een ruimte tussen 20 en 25
m~LT~sup~GT~2~LT~/sup~GT~. Voeding via batterijen met een typische levensduur van
8 tot 10 jaarDe schakelaar kan elke belasting tot 6 A schakelen en kan in het plafond of in
de gang geplaatst worden. De OccuSwitch Wireless schakelt de verlichting in een kamer of
ruimte uit als deze niet gebruikt wordt en bespaart daarmee tot 30% energie. Een
losneembare netspanningsconnector vergemakkelijkt de installatie en afzonderlijke
Wieland- en CEE-kabels zijn verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze
installatie. Tot 10 sensors en/of actuators kunnen gecombineerd worden in één parallel
netwerk. De maximale afstand tussen de sensor en actuator bedraagt 10 meter
(afhankelijk van de toepassing)

Voordelen
• Tot 30% energiebesparing
• Levert een gemakkelijk toe te passen oplossing voor in het bijzonder bestaande, nietelektronische (EM) verlichtingssystemen
• Draadloze sensor kan gebruikt worden in elk plafond- en bedradingssysteem

Kenmerken
• Slimme timer die de vertragingsduur verlengt met 5% indien kort na uitschakelen een
beweging wordt gedetecteerd, ervan uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met
zeer weinig bewegingen
• De sensor heeft een intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het afschermen
van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte waarin de OccuSwitch Wireless functioneert
• Er bestaat een aanzienlijke vrijheid in termen van waar de OccuSwitch Wireless actuator
gemonteerd kan worden, teneinde installatiekosten en –tijd te minimaliseren
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Toepassing
• De OccuSwitch Wireless is ontworpen voor gebruik in open kantoorruimten, scholen en
soortgelijke toepassingen, inclusief toiletten, opslagruimten, enz.
• De sensor is geoptimaliseerd voor montagehoogten van 2,5 tot 4 meter

Versions

Maatschets
Product
LRH1765/00 IP65 Holder OS W C-C-W Sensor

Product
LRH1763/00 IP65 Holder OS W multi Sensor
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