LIMENTE SMART 512
ON/OFF IR-kytkin | 24 V
Tuotekoodi: 640512S4
Automaattinen ovikytkin ja liikkeeseen reagoiva säädin- helppoa valojen
säätämistä
Valaistuksen automatisoitu ohjaus on parhaimmillaan silloin, kun käyttäjän
huomaamatta valot ovat päällä, kun niitä tarvitaan ja siellä missä niitä
tarvitaan. Valojen turha päällä olo ja sähkönkulutus vähenevät samalla kun
turvallisuus lisääntyy. LIMENTE SENSOR -sarja on suunniteltu automatisoimaan
valaistuksen ohjausta kaikissa kodin tiloissa. LIMENTE SMART SENSOR 512
toimii ovikytkimen lisäksi myös heilautuskytkimenä, joka reagoi sensorin
alapuolella tapahtuvaan käden liikkeeseen.
SMART 512 ovikytkin asennetaan joko liuku- tai kääntyvän oven yhteyteen.
Ovikytkin-tilassa järjestelmä sytyttää komeron valot tai vaikka aamiaiskaapin
valot silloin kun ovi avataan ja valoa tarvitaan. Valot pysyvät päällä niin
kauan kuin komeron ovi on auki. Automaattinen valaistuksen ohjaus tekee
kodin valaistuksesta uudenlaisen mukavuus ja turvallisuustuotteen ja samalla
se on myös ekologinen tapa käyttää valoja.
Lue lisää kotisivuilta
Valaistuksen säätäminen
LIMENTE SMART 512 toimii automaattisena ovi-ON/OFF kytkimenä tai
heilautuskytkin-tilassa myös himmennyssäätimenä. Heilauttaessa kättä
tunnistimen edestä valot sammuvat ja menevät päälle. Kun kättä pidetään
tunnistimen edessä paikoillaan yli yhden sekunnin, alkaa järjestelmä
himmentää/kirkastaa valoja. Ovikytkimenä käytettäessä kytkin sytyttää valot
kun ovi avataan ja vastaavasti sammuttaa ne kun ovi suljetaan.
Asennus
LIMENTE SMART SENSOR -sarjan elektroniikkayksikkö ja tunnistin ovat
yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia.
Valitse aluksi elektroniikkayksiköstä sopiva toimintatila, jolloin sensorit
toimivat haluamallasi tavalla.
Lue lisää kotisivuilta
TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET
• 4 x IR-kytkin pikaliitimellä
• himmennin pikaliittimin
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SMART 512 4XIR-KYTKIN SETTI
TUOTTEEN PERUSTIEDOT
TUOTEKOODI

640512S4

VIIVAKOODI

6438400005341

SÄHKÖNUMERO

2600893

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA

Liiketunnistin

ETIM LUOKKA

Liiketunnistin/läsnäolotunnistin EC000133

ETIM TUOTERYHMÄ

26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

VALAISIMEN VÄRI

Alulook

VALONLÄHDE

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)

70.0 x 70.0 x 16.0

ASENNUSTAPA

Pinta/uppoasennus

VÄRILÄMPÖTILA
CRI-ARVO
ELINIKÄ
ENERGIALUOKKA
VALOVIRTA
HYÖTYSUHDE
JÄNNITE

24 V DC

KOTELOINTILUOKKA

IP20

LED/M
OTTOTEHO
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ
KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20°C~50°C

VIRRANSYÖTTÖLIITIN
TAKUU KK

24

LISÄTURVA KK
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
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https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_smart500.pdf

SMART 512 4XIR-KYTKIN SETTI
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