
ActiLume 1-10 V -
jednoduchý prístup
ActiLume 1-10V

Systém ActiLume 1–10 V možno zapojiť do vstupu riadenia jednosmerného prúdu 1–

10 V na predradníku HF-R. Je kalibrovaný na používanie v štandardných situáciách.

Výhody
• Zariadenie na reguláciu podľa denného svetla a snímanie pohybu, ktoré možno

jednoducho vsadiť do svietidla 1–10 V

• Snímač možno k predradníku pripojiť priamo (iba stmievanie) alebo v kombinácii

so zariadením SwitchBox (stmievanie a zapínanie)

• Ponúka energeticky úsporné riešenia s jednoduchou inštaláciou

• Má rovnaký tvar ako snímač Actilume DALI a Actilume MicroLuxSense s krytom

Vlastnosti
• V prípade potreby možno systém ActiLume 1–10 V nastaviť manuálne pomocou

rotačnej membrány na nastavenie menovitej hodnoty

• Citlivosť snímača možno zmeniť v rozsahu 1/3 až 3

• Vďaka rotačnému ovládaniu možno vybrať čas oneskorenia 1 až 30 min.

• V kombinácii so zariadením SwitchBox možno zapnúť až tri predradníky HFR 254

T5, výsledkom čoho je mimoriadne nízka strata v pohotovostnom režime (<350

mW)

• Osobné ovládanie prostredníctvom dotykovej funkcie a funkcie stmievania na

zariadení SwitchBox

• Tlačidlo na aktivovanie 100-hodinového zahorovacieho režimu svetelných zdrojov

Aplikácie
• Systém ActiLume 1–10 V je určený pre rôzne interiérové aplikácie

• Systém ActiLume 1–10 V je navrhnutý pre stropnú výšku maximálne 3,5 m
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