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Kanlux PIRES je plafón s minimalistickým vzhľadom vybavený
mikrovlnným senzorom pohybu, ktorý má dosah detekcie
pohybu 9 metrov. Výhodou montáže je tiež možnosť nastavenia
doby osvetlenia v rozmedzí 8 sekúnd až 12 minút.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na
strop
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Wykrywanie ruchu: áno
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Výška [mm]: 105
Priemer [mm]: 275
Nastavenie citlivosti: áno

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: max 60
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: GLS/CFL/LED
Pätica: E27
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷35
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s
energetickými triedami: A++,A+,A,B,C,D,E
Materiál korpusu: oceľ
Typ snímača: mikrovlnný
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 8-12
Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800
uhol snímača [°]: H360/V180
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom
snímač deteguje pohyb [lx]: 2-2000
Stupeň IP: 44
Dosah čidla [m]: max 12

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
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maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12
min
maximálny dosah snímača 9m
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia
citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx


