
Dane Techniczne
Wejście

Napięcie zasilania
Pobór mocy

 230V AC ± 10% 50Hz
0,2 W

Wyjście

Styki NO, μ10A, 230V AC

Maksymalne obciążenie

Lampy żarzeniowe
Lampy fluorescencyjne
Lampy halogenowe  230V
Pojemność kompensująca
Prąd szczytowy

2.300W
 1.200VA
 2.300W

140 μF
165A/20ms

Parametry

Natężenie oświetlenia
Opóźnienie wyłączenia
Kąt detekcji 
Powierzchnia detekcji – 
przemieszczenie
Powierzchnia detekcji – 
małe ruchy
Wysokość montażu
Czułość
Klasa ochrony
Średnica kabla

Kolor obudowy
Temperatura pracy

20-1,000 lux
Pulsacyjne, 2-60 min.

360°

 140 m²

9 m² 
2 – 3,4 m

4 ustawienia
IP 54

maks. Ø 14 mm
3 szt. 5 x 2.5 mm²

RAL9010 (Biały)
 -5° C...+50° C

Czujnik obecności Master

o kącie detekcji 360° dla 

wewnętrznych systemów 

sterowania oświetleniem.

• 41-700 – montaż podtynkowy

• 41-701 – montaż natynkowy

• Możliwość podłączenia do 10 
czujników typu Slave

• Duża powierzchnia detekcji: 140m2

• Zmiana ustawień pilotem IR

• Wysokiej klasy styk 
bezpotencjałowy

• Klasa ochrony IP54

Czujnik obecności 41-700 Master został 
zaprojektowany do montażu podtynkowego, 
a jego zasięg detekcji może zostać rozszerzony 
poprzez dodanie czujników 41-702 Slave. 

Czujnik obecności 41-701 Master został 
zaprojektowany do montażu natynkowego, 
a jego zasięg detekcji może zostać rozszerzony 
poprzez dodanie czujników 41-703 Slave. 

Czujniki Slave potrafią wykrywać obecność na 
obszarze 9m2.

Czujniki potrafią załączać/wyłączać pierwszy 
kanał (wyjście przekaźnikowe), są wyposażone 
w czujnik natężenia oświetlenia i mogą być 
sterowane pilotem 41-926.

Ustawienia

Ustawienia i sposób podłączenia są takie same 
dla obu czujników. Zmiana ustawień jest 
możliwa dzięki przełącznikom DIP  na obudowie 
urządzenia. Ustawienie opóźnienia wyłączenia 
i minimalnego poziomu natężenia oświetlenia 
umożliwiają potencjometry.

Opcje

1. Automatyczne włączanie/wyłączanie, 
sterowanie ręczne włączaniem/wyłączaniem.
2. Aktywne włączanie/automatyczne 
wyłączanie, sterowanie ręcznie wyłączaniem.
3. Stale włączone/wyłączone przez 2 godziny, 
załączenie ręczne (długie przyciśnięcie).
4. Możliwość działania niezależnie od natężenia 
światła dziennego (krótkie przyciśnięcie).
5. Możliwość deaktywacji ręcznego wyłączenia 
(np. na schodach)

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania 41-926 do zmiany 
ustawień fabrycznych. Pilot może być także 
wykorzystywany do ręcznej kontroli oświetlenia.

Kontakt z handlowcem:

61 849 80 17


