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Trådlös sensor
Närvaro-/ljussensor
för utomhusbruk FABH63
Montage och inkoppling av denna
elektriska apparat får endast göras
av behörig elektriker! Annars finns
risk för brand eller elektrisk stöt!

på 1 minut. Om ingen ändring inträffar
sänds ett statusmeddelande var 20:e
minut.
Vid inlärning i en av dessa aktorer fastställs den brytningströskel vid vilken
belysningen stängs av eller sätts på
beroende på ljusheten.
Om en FABH63 detekterar rörelse, slås
aktorn direkt till och endast när ingen
FABH63, som är lärda till en aktor, upptäcker rörelse under en minut, startar
frånslagsfördröjningens tidräkning.
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Max omgivningstemperatur i drift:
- 20 °C upp till + 50 °C.
Förvaringstemperatur: - 25 °C till + 70 °C.
Relativ fuktighet: < 75%.
Trådlös närvaro-/ljussensor för utomhusbruk, LxBxH = 80x80x39 mm,
kapslingsklass IP54.
Vid leveransen från fabrik är ackumulatorn oladdad och måste laddas i dagsljus i ca 10 timmar.
Med normalt omgivningsljus (minst dagligt genomsnitt på 200 lux) är energin
från de integrerade solcellerna tillräcklig
för att driva FABH63.
Energi lagras i kondensatorer för att
säkerställa energibehov nattetid.
Sensorn kräver inget inbyggnadsdjup
och kan monteras på en slät yta.
Vi rekommenderar rostfria försänkta
skruvar 2.9x25 mm. Med skruvpluggar
5x25 mm och med 55 mm kopplingsboxar. 2 rostfria försänkta skruvar
2.9x25 mm och skruvpluggar 5x25 mm
medföljer.
För att lära in till en aktor i inlärningsläge,
håll den medlevererade blåa magneten,
eller någon annan tillgänglig magnet,
nedanför den markerade punkten ■ på
sidan av sensorn. Detta skickar ett trådlöst telegram.
Sensorn mäter 0 till 2000 lux och sänder
ett trådlöst telegram var 100:e sekund
om ljusstyrka förändras minst 10 lux.
Om sensorn detekterar rörelse, skickar
den en signal två gånger omedelbart.
Släcksignal sänds efter en frånslagsfördröjningstid som har en fast inställning
på 1 minut. Om ingen ändring inträffar
sänds ett statusmeddelande var 20 e
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Eltako GmbH försäkrar härmed att de
produkter som relateras till denna
bruksanvisning, överensstämmer med
egenskapskraven och övriga relevanta
bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras på adressen
nedan.
Spara alltid manualen!
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