
 
  

ДЕТЕКТОР РУХУ
З СУТІНКОВИМ ВИМИКАЧЕМ
НІЧНОЇ LED ПІДСВІТКИ

НАДІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
ПЕРИМЕТРУ БУДІВЛІ ЧИ ПРИМІЩЕННЯ 
У НІЧНИЙ ЧАС З ПІДСВІТКОЮ М’ЯКИМ СВІТЛОМ



1SP SP060B

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга живлення 230 В ± 10% 50 Гц

Технологія “НУЛЬОВИЙ ПЕРЕТИН” (спрацювання контактів реле лише при напрузі = 0) – збільшена витривалість
контактів та можливого підключення навантаження

Макс. навантаження  - лампи розжарювання

- люмінесцентні лампи (без компенсації)

- люмінесцентні лампи (з компенсацією)

- CFL / LED лампи

 1000 Вт

  400 Вт

  250 Вт

  7 Вт…23 Вт (до 5 шт)

Ступінь захисту  IP54

Переріз дротів підключення  0,75.....1,5 мм2

 Настінний монтаж 1,5…1,8 м від землі

Монтажна стелі  2,0…3,0 м від землі

Кут детекції  180°

Відстань детекції  12 м

Регулювання затримки часу  5 секунд …12 хвилин

Регулювання рівня освітленості  20…300 люкс

Робоча температура  0…+50°C

Нічне LED світло  5 люкс, 0,5 Вт

Розміри (ДхШхВ)  60 х 92 х 80 мм

Стандарти CE  LVD/EMC EN60669-2-1

Сфери застосування:

• Офіси
• Ванна кімната
• Гаражі
• Доступ до можливостей
• Сходи
• Місця для паркування
• Патіо
• Пасажі

Обладнано адаптером
для встановлення на стелі
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НУЛЬОВИЙ
ПЕРЕТИН

   LED

макс. 250 Втмакс. 400 Вт0,5 ÷ 12 m 20...300 люкс5 сек. - 12 хв. макс. 1000 Вт180° 7...23 Вт 

макс. 5 ламп

12 м 0

180°

Новий компактний інфрачервоний детектор руху                     об’єднує в одному корпусі пристрій, що виявляє рухомі 
об’єкти та сутінковий світлодіодний вимикач, який при заданому рівні природного освітлення вмикає нічну підсвітку 
м’яким світлом. Наприклад, при заході сонця нічний світильник вмикається, а на сході – вимикається.
Датчик руху вмикає основну систему освітлення тільки при виявленні руху. Спеціальні регулятори дозволяють встановити 
в широкому діапазоні поріг яскравості для спрацювання підсвітки та тривалість увімкнення основного освітлення.

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:
• програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
• промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
• компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
• широкий спектр обладнання КВПіА;
• промислові джерела електроживлення;
• пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
• електротехнічне та комутаційне обладнання.


