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Model ST24

Typ czujnik ruchu z zewnętrzną sondą

Technologia czujnika pasywny czujnik podczerwieni [PIR]

Znamionowe napięcie zasilania AC 220 - 240 V

Znamionowa częstotliwość zasilania 50 - 60 Hz

Maks. obciążenie rezystancyjne 800 W

Maks. obciążenie indukcyjne 200 W

Maks. obciążenie dla źródła światła 200 W

Miejsce zastosowania wewnątrz, sonda może być zainstalowana na zewnątrz

Miejsce montażu moduł: natynkowo, na suficie lub ścianie, sonda: podtykowo, w suficie lub ścianie

Zasięg detekcji maks. 6 m

Wysokość montażu sufit: 2.2 - 4 m; ściana: 1.8 - 2.5 m

Wyjście przekaźnikowe nie

Aplikacja na urządzenia mobline nie

Regulacja zasięgu detekcji 'SENS' tak; wybór 3 m / 6 m

Regulacja czasu aktywacji 'TIME' tak; wybór: 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 8 min

Regulacja czujnika światła 'LUX' tak; wybór: 10 lux / 2000 lux

Kąt detekcji czujnika 360° / 120°

Prędkość ruchu obiektu detekcji 0.6 - 1.5 m/s

Sposób regulacji czujnika przełączniki suwakowe DIP switch

Klasa ochronności II

Stopień ochrony moduł: IP20; sonda: IP65

Materiał obudowy poliwęglan [PC]

Wymiary [D x S x W] moduł: 55.4 x 36.8 x 25.5 mm

Wymiary [Ø x W] sonda: 18 x 25 mm, długość z przewodem 240 mm

Temperatura pracy i przechowywania min. -20°C, maks. +40°C

Wilgotność pracy i przechowywania RH <90% nieskondensowana

Przeznaczenie produktu automatyzacja sterowania oświetlenia lub innych urządzeń elektrycznych

Rodzaj podłączenia wyprowadzone przewody

Średnica otwóru montażowego Ø12 mm

Gwint mocujący 4 mm

Kolor obudowy biały

Gwarancja 5 lata

Certyfikaty CE, RoHS

Masa netto 0.05 kg

Ilość szt. opakowanie bezpośrednie 1 szt.

Ilość szt. opakowanie zbiorcze 100 szt.

Wymiary opak. zbiorcze [D x S x W] 47 x 25 x 20 cm

Masa brutto opak. zbiorcze 7.04 kg

Objętość opak. zbiorcze 0.0294 m³




