
Popis produktu
OccuSwitch

OccuSwitch je snímač pohybu so zabudovaným spínačom. Vypína svetlá po

opustení miestnosti alebo priestoru osobami, čím šetrí až 30 % elektrickej energie.

Snímač OccuSwitch zvládne zaťaženie až 6 A a riadi svetidlá v priestore s rozlohou

20 až 25 m<sup>2</sup>. Odpojiteľný sieťový konektor umožňuje jednoduchú

inštaláciu a stropnú montáž snímača OccuSwitch. Samostatný kábel Wieland

zaručuje jednoduchú, rýchlu a bezproblémovú inštaláciu

Výhody
• Až 30-percentná úspora energie a dobrá návratnosť investícií.

• Pracuje takmer so všetkými typmi svetelných zdrojov a svietidiel.

• Ľahko sa inštaluje, ešte rýchlejšiu inštaláciu umožňujú voliteľné konektory

Wieland.

Vlastnosti
• Snímač OccuSwitch je vybavený inteligentným časovačom, ktorý predĺži čas

oneskorenia o 10 minút, ak sa krátko po vypnutí svetiel zistí pohyb. Časovač

predpokladá, že sa oblasť naďalej používa, ale vyskytuje sa v nej veľmi malý

pohyb.

• Snímač OccuSwitch má snímateľné tienidlo, pomocou ktorého možno odtieniť

niektoré priestory, napríklad chodby, v blízkosti oblasti, ktorú snímač OccuSwitch

riadi.

Aplikácie
• Rad OccuSwitch je určený na používanie v kanceláriách, školách a na podobných

miestach vrátane toaliet, skladovacích miestností atď.

• Optimalizovaný je pre zabudovanú stropnú montáž a montážnu výšku 2,5 až 4

metre

• Prevedenie umožňuje aj povrchovú montáž so vstavanými káblami alebo

povrchovým vedením
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Versions

GPPR LOCCSWIi 0002 GPPR LOCCSWIi 0004 SES LCM106x
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