
Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48

kontakt@khs.se | www.khs.se

Sensorarmatur DL 750, E27 

DL 750 är en sensorlampa med hög kapslingsklass (IP 44) och avsedd för montering i tak eller på vägg. Lampan kan användas utom-
hus och i våtutrymmen t.ex. badrum, tvättrum, garage, uteplatser etc. DL 750 är även försedd med en dimmerfunktion (grundljus-
styrka). Den inkopplade lampan lyser med det inställda grundljuset (1-100% av lampans effekt). När någon kommer in i sensorns 
bevakningsområde tänder lampan med full effekt. När personen försvunnit ur bevakningsområdet och efterlystiden passerats 
återgår lampan till att lysa med det inställda grundljuset. Den kan även ”tvångstyras” så att armaturen lyser med fast sken i fyra 
timmar, genom att manuellt manövrera en för kopplad brytare två gånger ”till/från”. Därefter återgår lampan till att lysa enligt den 
inställda sensordriften.

Kapslingsklass:  IP 44 klass I
Montage:  Tak. Inom-utomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,80 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd  för rörelse 
   vakten. Tre fästhål c/c 175 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.
Utförande:  Stomme av vitlackerad aluminium med täckram av vit ABS-plast. Kupa av slagtålig akryl (IK 07) alt. opalt   
   glas med bajonettfastsättning. Rörelsevakt av typ IR-sensor, bevakningsområde max radie 12 meter för   
   gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1 - 15 min.  
   Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Försedd med Watt-o-Matic som dimrar ljuset till     
   inställt grundljusvärde (0-50%) när ingen rörelse är detekterad.
Ljuskälla:  E27, max 100 W, halogenglödlampa kan användas och dimbara lågenergilampor.
Anslutning:  Införingshål Ø 13 mm med strypnippel. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, jord)
Omgivningstemperatur: -20˚ C+ 40˚ C
Elektriska data:  230V, 50Hz. Standby effekt 0,9 W. 
Mått:    315 x 315 x 135 mm

Art nr:   Typ       Vikt
77 150 86   Sensorarmatur DL 750, vit, glaskupa   2,9 kg
77 150 87   Sensorarmatur DL 750, vit, akrylkupa   2,3 kg
79 084 37  Reservkupa glas
75 325 37  Reservkupa akryl     


