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Ljusrelä - IS NM 360 med rörelsevakt

IS NM 360 är en smart kombination av rörelsevakt och ljusrelä vilket ger maximal energibesparing. I sensorn finns det fyra program som 
ger olika funktioner. T.ex. kan anslutna lampor tändas när det mörknar för att sedan vara tända fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänds 
de endast vid rörelse i bevakningsområdet. Elektroniken innehåller ingen klocka. Alla tidvärden lagras av mikroprocessorn som även tar 
hänsyn till årstidernas olika ljusförhållande. Man kan också tända belysningen manuellt med en väggströmställare så att den är tänd i fyra 
timmar, för att därefter övergå i sensordrift.

Användningsområde:  Utomhus, för styrning av belysningsanläggningar.
Utförande:  Hus av ABS-plast. Löstagbar sensor med fyra olika funktionsprogram. Finns i färger vit eller svart. 
Montage:  Vägg, minsta avstånd till ljuskällor 1 m. Montagehöjd 1,75 -2,0 m. över golv, högre montagehöjd ger   
 sämre känslighet för rörelsevakten. 
Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant 
 Ø 12 mm. Plint 1x2,5 mm² + jordskruv.
Maximal belastning:  5 st HF-don/drosslar, genergilampor (≤132µF) , dock total last max. 500W.  Gasurladdningslampor max 5 st   
 driftdon. Minsta last 10W.
Sensor:  Bevakningsvinkel 360° med 90° öppningsvinkel och underkrypskydd. Räckvidd för rörelsevakt max 8 m.   
 runtom. Efterlystid för rörelsevakt 5 sek - 15 min. Skymningsinställning 2 - 2000 lux.
 Program 1: Ljuset tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet. 
 Program 2:  Ljuset är tänt ca. 2h  efter mörkrets inbrott, därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet  
 Program 3:  Ljuset är tänt ca. 2h efter mörkrets inbrott och 2h innan soluppgången, övrigt tid tänt   
      endast vid rörelse i bevakningsområdet. 
 Program 4:   Ljuset är tänt fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet.
 Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjärdrande) som kopplas på fasen till ljusreläet.
Omgivningstemperatur:  -25°C - +50°C.
Skyddsklass:  IP54
Spänning:  230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W
Mått (h x b x d): 114 x 100 x 58 mm.
Vikt: 0,2 kg

Art nr  Typ 
E13 122 80 IS NM 360, svart
E13 122 81 IS NM 360, vit


