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Plafond de tecto com sensor

Microwave sensor ceiling lamp

■ É capaz de identificar dia / noite. Sendo possível o utilizador ajustar o seu funcionamento para níveis de luz ambiente 

diferentes. 

■ Pode funcionar durante o dia e a noite quando ajustado na posição “Sol” no (max.). Pode funcionar com luz ambiente inferior a 

3LUX quando ajustado na posição “3” no (min)

■ Alcance ajustável, potenciómetro SENS: em baixa sensibilidade tem um alcance de 2m e em alta de 16m.

■ Ajustes de tempo, potenciómetro TIME: quando recebe uma segunda deteção, reinicia a temporização

■ Temporização: pode se ajustada de 10 seg. (+/-3) ate ao máximo 12 min (+/-)

Descrição de funções

■ Can identify day and night: It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the “sun” position (max). 

■ It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the “3” position (min).

■ SENS adjustable: It can be adjusted according to using location. The detection distance of low sensitivity could be only 2m and 

high sensitivity could be 16m which fits for large room.

■ Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time 

from the moment.

■ Time–Delay is adjustable. It can be set according to the consumer’s desire. The minimum time is 10sec±3sec. The maximum is 

12min±1min.

Features
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Tensão de alimentação | Power sourcing 220-240V/AC

Frequência | Power frequency 50/60Hz

Luz ambiente | Ambient light <3-2000LUX (ajustável)         

Regulação do tempo | Time delay Min.10seg±3seg.                            
Max.15min±2min

Cargas | Load Max 60W (E27)

Angulo de deteção | Detection range 360°

Alcance | Detection distance 1-8m (raio), ajustável

Detetor HF Radar | HF system CW 5.8GHz banda ISM

Altura de montagem | Instalation height 2-4m                  

Consumo | Power consumption aprox. 0.9 W

Velocidade de deteção | Detection motion speed 0.6-1.5m/s

Indice Protecção | Protection class (solid/liquids) IP44

Dados técnicos / Technical data
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Esquemas de ligação / Connection example
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Diagramas dimensionais / Scale drawings
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Instalação/ Installation


