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Ljusrelä - NM 5000-3

NM 5000-3 är ett ljusrelä med inställbar nattsparfunktion vilket innebär att NM 5000-3 kan släcka anslutna lampor under en del av natten. 
Nattsparfunktionen är steglöst justerbar från tidigast släcktid ca 22.00 till att nattsparfunktionen är helt frånkopplad. Om nattsparfunktionen 
är inkopplad kan man även välja om ljusreläet åter ska tända lamporna vid kl 05.00 (ej justerbar tid) och fram till det ljusnar.
NM 5000-3 mäter dagens och mörkrets längd och kan med hjälp av dessa värden räkna ut nattsparfunktionens släck- och tändtider. Ljusreläet 
kan sammankopplas med Steinels rörelsevakter så att vakten tänder ljuset (när nattsparfunktionen har släckt ljuset) när någon närmar sig 
fastigheten.

Användningsområde:  Utomhus, för styrning av mindre belysningsanläggningar.
Utförande:  Ljusrelä med nattsparfunktion med kvadratiskt täcklock. Inställning av skymningsnivå och nattsparfunktion  
 utförs direkt på ljusreläet eller via fjärrkontroll Smart Remote. NM 5000-3 mäter dagen och mörkrets längd och  
 kan med hjälp av dessa värden räkna ut nattsparfunktionens släck- och tändtider. Det innebär att ljusreläet   
 måste ha konstant spänningsförsörjning för en säker drift. Alla plastdetaljer av polykarbonat. 
Montage:  Vägg, kan placeras nära ljuskällor, minsta avstånd 0,5 m.
Anslutning:  Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Vid anslutning ovanifrån med utanpåliggande kabel  
 används hörnfäste för att skapa en distans mellan vägg och rörelsevaktens bakstycke. Snabbkopplingsplint 
 3x2,5 mm2 + jordskruv. 
Maximal belastning:  Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. 2000W resistiv last. 
 C ≤ 176 μF. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från   
 HF-don/drosslar. Minsta last 1W.
Sensor:  Skymningsnivå 2-1000 lux. Nattsparfunktion kan ställas in från tidigaste släcktid ca. 22.00 till att nattspar-
 funktionen är urkopplad. Nattsparfunktionen är aktiverad kan man även välja om anslutna lampor ska tändas  
 vid ca kl. 05.00. eller om de ska förbli släckta. Tiden för inkoppling på morgonen är inte justerbar.
Omgivningstemperatur:  -25°C - +50°C
Skyddsklass:  IP54
Elektrisk data:  220-240 V AC, 50/60 Hz
Mått (HxBxD): 95 x 95 x 42 mm
Övrigt:  NM 5000-3 finns även i utförande för gränssnitt DALI.

Art nr:  Typ: 
E13 122 90 NM 5000-3, vit
E13 122 91 NM 5000-3, svart

Tillbehör:
E13 602 56 Fjärrkontroll Smart Remote
E13 121 20 Skyddsgaller i metall
E13 120 67 Hörnfäste (distans) för ytterhörn, vit
E13 120 68 Hörnfäste (distans) för ytterhörn, svart


