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Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Hareket Sensörleri

Kampanya

Fiyat birçok kiinin tahmin ettii
Daha Düﬂüktür.
rakamdan daha düüktür.
Mükemmel bir teknoloji ve lüks görünümlü dizayn›n
fiyat› çok pahal› olmak zorunda de¤ildir. Bunun en
Mükemmel
lüksoldu¤u
görünümlü
dizayson örne¤i:bir
IS teknoloji
1 ürünü ve
sahip
fiyat/kalite
nn
fiyat
çok
pahal
olmak
zorunda
deildir.
oran› ile talep edilen bütün kriterleri fazlas› ile Buyerinun
en son örnei; IS 1 ürünü sahip olduu fiyat/
ne getirdi¤ini göstermektedir.
kalite oran ile talep edilen bütün kriterleri fazlas
ile yerine getirdiini göstermektedir.
Ayar Olanaklar›
 Sensör merce¤inin yatay ve dikey olarak döndüAyarlar
rülebilir olmas› nedeniyle ba¤l› oldu¤u yerin ﬂartSensör
merceininuyum
yataysa¤lar.
ve dikey olarak dönlar›na mükemmel
dürülebilir
olmas
nedeniyle
bal
yerin
 Ayar dü¤mesi ile yanma süresi
veolduu
alaca karanl›k
artlarna
mükemmel
uyum
salar.
devreye girme s›n›r› kolay ﬂekilde ayarlanabilir.
Ayar dümesi ile yanma süresi ve alaca karanlk
Montaj Avantajlar›
devreye girme snr kolay ekilde ayarlanabilir.
 Kablo ba¤lant›s›n›n kolay ve h›zl› yap›labilmesi
Montaj
Avantajlar
için ba¤lant›
yeri rahatça görülebilir.
Kablo
Duvarbalantsnn
ve tavan montaj›
kolaymümkündür.
ve hzl yaplabilmesi
için
balant
yeri
rahatça
görürebilir.
 2 de¤iﬂik eksene döndürülebilir.

23,50 €

Duvar ve tavan montaj mümkündür.
2 deiik eksene döndürülebilir.

Duvar

Tavan

IS 1
Ürün Nr.

beyaz
Beyaz
600310
600310

Boyutlar› (YxGxD)

50 x 80 x 120 mm

Harici kumanda gücü

max. 500 W (ohm yükü, örne¤in ampul)
max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos ϕ = 0,5)
max. 500 W (Elektrik besleme cihazlar›, kapasitif, örne¤in
enerji tasarruf lambas›, max. 4 adet)

Elektrik ba¤lant›s›

230 – 240 V, 50 Hz

Kapsama aç›s›

120°

Eriﬂim mesafesi

max. 10 m

Alaca karanl›k ayar›

5 – 2000 Lux

Zaman ayar›

15 sn. – 15 dak.

Koruma türü

IP 54

Koruma snf

Ürünün Önemli Özellikleri
120°

90

2m

max. 10 m

Kapsama
aç›s›120°

Mükemmel kapsama

90

IS 1

Fonksiyon ayar›

180° dikey

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

± 30° yatay

Kapsama aç›s›n›
azaltma
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Hareket Sensörleri

Kampanya

IS 2160
Duvar Sensörü
Küçük Yetikin

Alman kalitesinde emniyetli kzlötesi sensör teknii.
Donanmn pahal olmas gerekmez. Uygun fiyatl IS 2160
STEINEL teknolojisi ile çok iyi alglama kalitesi ile donatlmtr. Multi mercek alglama alann 5 düzlemde 260°
devre bölgesine ayrr ve bu eklide 170 m²’ye kadar alanlarda emniyetli bir kontrolü mümkün klar.
IS 2160, 12 m’ye kadar bir eriim mesafesine ve 40°’lik bir
açl açsnda 160°’lik bir alglama açsna sahiptir. Toplam
açma gücü ohm yüklerinde 600 Watt kadardr. Aydnlatma süresi ve alaca karanlk ayar geni alanlar dahilinde
istee göre ayarlanabilir.

33,50 €

Girilerin veya küçük arazilerin kontrolü
için uygun fiyatl kzlötesi duvar sensörü.
IS 2160

Eriim mesafesi: max. 12 m.

Ürün No.
Ü

Beyaz
606015

Boyutlar (YxGxD)
B

113 x 78 x 73 mm

G
Güç

- max. 600 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein, floresan
lamba)
- max. 500 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 500 W (elektrik besleme
cihazlar, kapasitif, örnein enerji
tasarruf lambas, max. 8 adet)

Elektrik Balants
E

230 - 240 V, 50 Hz

Kapsama Açs
K

160° alttan geçmeye kar korumal

Eriim Mesafesi
E

max. 12 m;
scaklk stabilizasyonlu

Açma Açs
A

yatay 40°, dikey 70°

Sensör Sistemi
S

5 kapsama düzeyi
260 kumanda seksiyonu

LEVSEL

36 ay

GARRANT

Kapsama Açs: 160°
Açma Açs
: 40°

Alglama Alan IS 2160, Montaj yükseklii 1.8m
(mavi= teetsel yürüme yönü)
krmz: radyal yürüme yönü

Ayarlama Olanaklar
Zaman Ayar
Z

8 sn. - 30 dak.

Alaca Karanlk Ayar
A

2 - 2000 Lux

Sürekli Ik
S
Koruma Türü
K
Koruma Snf
K

Alglama alan hareket
ettirme suretiyle tam
olarak uygun hale
getirilebilir.
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Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

lave edilmi kapaklarn yerletirilmesi
ile kstlanabilir.

Hareket Sensörleri

IS 180-2
Duvar Sensörü

sen
sistesör
m

62,00 €

IS 180-2
Ürün No.

Beyaz
603212

Boyutlar (YxGxD)

120 x 76 x 56 mm

Güç

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos = 0,5 örnein, floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar, kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 8 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz

Kapsama Açs

90° açma açs ile 180°

Eriim Mesafesi

2 temel ayar: max. 12 m veya 5 m

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

Zaman Ayar

10 sn. - 15 dak.

Koruma Türü

IP 54

Koruma Snf

II

Mevcut Aksesuarlar

iç ve d köe elemanlar

Sektörler halinde dizilmi
olan sensör mercei görünür ekilde iki alglama bölgesine ayrlmtr. 12 m’lik
ve 5 m’lik iki temel menzil
ayar multi mercei çevirerek kolayca seçilebilir.

Ürünün Önemli Özellikleri
180° / 2 sensör
12 m max.

12 m max.
2m

yaklak 200m²/40m²

5m

12m
Alglama Alan

Kapsama Açs

Mükemmel alglama için mercek
teknolojisi

Kapsama açsn
azaltma

Fonksiyon ayar

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 2180-5
Duvar Sensörü

67,00 €

Alglama Alan

8
Kapasite Ayarlar
Yalnzca mercek
döndürülerek menzil
20 m'den 8 m'ye
düürülebilir.

Bahçeleri ya da geni d alanlar izlemek
için idealdir.

Aygtla birlikte verilen
kapaklar taklarak
kapsama açs
uyarlanabilir.

Montaj Avantaj
Köe duvar montaj
(destekli) sensörü iç
ya da d köelere
monte etmek için
kullanlabilir.

IS 2180-5 uzun menzilli duvar sensörü iki tane yüksek derecede duyarl çift yönlü eleman türü piro sensör birbirine
68° açyla durur. mercek, alglama alann 10 düzeyde (20
m mercekle birlikte) 504 devre açma kapama bölgesine
bölerek 500 m²’ye kadar güvenilir kapsama alan oluturur. IS 2180-5, 20 m’ye kadar menzille, 180° kapsama
açsyla ve 90° açma açsna kadar ayarlanabilir. Böylece
geni alanlar güvenilir ekilde izlemek mümkün olur.
Dirençli yüklemeler için toplam devre açma kapama kapasitesi 1000 Watt’tr. Anahtar üzerinde sürekli k ayarlanabilir (4 saat). Ik açk kalma süresi ve alaca karanlk eii
geni bir aralkta, kullanc ihtiyaçlarna göre ayarlanabilir.
1.8 m yükseklie monte edilmi, 20 m mercekli IS 2180-5’in alglama
alan (mavi = teet yürüme yönü, krmz = dairesel)
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Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

HF 3600
Duvar Sensörü
77,00 €

Montaj Avantaj
Köe duvarna
monte (destekli)
özelliiyle sensör iç
ve d köelere monte
edilerek kullanlabilir

Seçkin, ince hatl tasarmyla aydnlatma
alarn ve iç mekan sistemlerini kontrol
etmek için ideal, yüksek frekansl
sensörler.
HF 3600’ün kapal, çekici tasarmnn arkasnda gömülü
bir hareket alglaycsdr. En ileri HF sensör teknolojisi ile
çalr. 5.8 GHz sinyal yayar ve kii ya da nesnelerden kaynaklanan en ufak hareketlerden doan yank dokusundaki
deiimlere tepki verir (örn. 3 m uzaklkta 5 cm deiim).
HF 3600, alglama alan içindeki herhangi bir harekete, scaklk ve yürüyü yönünden bamsz olarak annda tepki
verir.
HF 3600 ürününe, 1-8 m arasnda mesafe ayar yaplabilir. 360° alglama alan ve 140° açma açs vardr. Bunun
anlam geni iç mekanlar güvenilir bir ekilde tarayabilir.
Çalma biçimiyle merdiven boluklarnda ya da dier iç
mekan alanlarnda kullanm için idealdir.
Dirençli yüklemeler için toplam devre açma kapama kapasitesi 1000 Watt’tr. Anahtar üzerinden sürekli k ayarlanabilir (4 saat). Ik açk kalma süresi ve alaca karanlk eii
geni bir aralkta, kullanc ihtiyaçlarna göre ayarlanabilir.

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 2180-5
Duvar Sensörü

HF 3600
Duvar Sensörü

Bahçeleri ya da büyük arazilerin kontrolü
için kzlötesi duvar sensörü

ç mekandaki mevcut aydnlatma sistemlerini scaklktan bamsz olarak denetlemek
için yüksek frekansl sensör.

Eriim Mesafesi:
1. maksimum 20 m
2. maksimum 8 m

Eriim Mesafesi:
1-8m

Kapsama açs: 180°
Açma açs: 90°

Kapsama açs: 360°
Açma açs: 140°

IS 2180-5

HF 3600

Ürün No.

Beyaz
605018

Beyaz
733513

Boyutlar (YxGxD)

120 x 76 x 56 mm

120 x 77 x 42 mm

Güç

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein, floresan
lamba)
- max. 900 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 8 adet)

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein, floresan
lamba)
- max. 900 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 8 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz

230 - 240 V, 50 Hz

Kapsama Açs

180° yatay, 90° dikey

360°, 140°’lik açma açs ile cam, ahap,
tahta ve ince duvardan alglayabilme.

Eriim Mesafesi

temel ayar 1: max. 20 m
temel ayar 2: max. 8 m

1 - 8 m kademesiz olarak
ayarlanabilir.

Sensör Sistemi

temel ayar 1: 10 kapsama düzeyi,
504 kumanda seksiyonu,
temel ayar 2: 9 kapsama düzeyi,
412 kumanda seksiyonu,

yüksek frekans 5 GHz
yaklak 1mW'lk aktarm gücü

Zaman Ayar

5 sn. - 15 dak.

5 sn. - 30 dak.

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

2 - 2000 Lux

Sürekli Ik

seçilebilir (4 saat)

seçilebilir (4 saat)

Koruma Snf

II

II

Mevcut Aksesuarlar

iç ve d köe elemanlar dahil

iç ve d köe elemanlar dahil

Ayarlama Mesafesi

Koruma Türü

12
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LEVSEL

36 ay

GARRANT

Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 345
Koridor Sensörü

Montaj Avantaj
Prizli terminallere
sahip büyük terminal
hücresi, güç kaynann
kurulumunu kolay hale
getirir
Kolay kurulum: kurma
öncesi güç kayna birimi
ve prizli seçili sensör
elektronii

Kapasite Ayarlar
Ik açk kalma süresini
bir saniyeden bir
dakikaya kadar duyarlkla
ayarlamak ve alaca
karanlk ayarn hassas bir
ekilde yapabilmek için
kullanc dostu, elektrik
dümeleri ve mikro
ilemci teknolojisi;
anahtar üzerinden sürekli
k ayarlanabilir (4 saat).

78,50 €

Seçkin, zarif hatl tasarmyla ve özel,
benzersiz mercei ile uzun koridorlar
kontrol etmek için idealdir.

Mercek altna tutturmak
için ürün ile birlikte
verilen kapaklar ihtiyaca
göre kapsama açsn
kstlamak için kullanlr.

IS 345, yalnzca ihtiyaç duyulduunda yanarak, enerji tasarrufuyla birlikte fazlasyla konfor ve güvenlik salar.
Çift elemanl tasarmla iki adet yüksek derecede hassas
kzlötesi sensörle donatld gibi 5 alglama düzeyinde
280 devre açma kapama bölgeli mercee sahiptir. 20 m
uzunlua kadar koridorlar ve geçi yerlerinde güvenilir ekilde tarama yapar.

2.6 metre yükseklie monte edildiinde, IS 345’in alglama alan
(mavi = teet yürüme yönü, krmz = dairesel yürüme yönü)

IS 345, sensörden 6 m uzaklkta dairesel biçimde yürüyen
bir kiiyi mükemmel ekilde alglamay garanti eder. Teet
yürüme yönü için alglama alan (3 m yükseklie monte
edildiinde) 20 x 4 m’dir.

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 3180
Duvar Sensörü

Montaj Avantaj
Prizli terminallere
sahip büyük terminal
hücresi, güç kaynann
kurulumunu kolay hale
getirir
Kolay kurulum: kurma
öncesi güç kayna birimi
ve prizli seçili sensör
elektronii

Kapasite Ayarlar
mercei döndürüp hareket
ettirerek hzl ve hassas
menzil ayar yaplabilir.

Ik açk kalma süresini bir
saniyeden bir dakikaya
kadar duyarlkla ayarlamak
ve alaca karanlk ayarn
hassas bir ekilde
yapabilmek için Kullanc
dostu elektrik dümeleri
ve mikroilemci teknolojisi;
anahtar üzerinden sürekli
k ayarlanabilir (4 saat)

INOX VEYA BEYAZ

Geni arazilerin ve bina önlerinin
kontrolü için idealdir.

Mercek altna tutturmak
için ürünle birlikte verilen
kapaklar ihtiyaca göre
kapsama açsn kstlamak
için kullanlr.

14

78,50 €

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 3360
Tavan Sensörü

Montaj Avantaj
Prizli terminallere
sahip büyük terminal
hücresi, güç kaynann
kurulumunu kolay hale
getirir
Kolay kurulum: kurma
öncesi güç kayna birimi
ve prizli seçili sensör
elektronii

Kapasite Ayarlar
Ik açk kalma süresini
bir saniyeden bir
dakikaya kadar duyarlkla
ayarlamak ve alaca
karanlk ayarn hassas bir
ekilde yapabilmek için
Kullanc dostu elektrik
dümeleri ve mikroilemci
teknolojisi;
anahtar üzerinden sürekli
k ayarlanabilir (4 saat)

Mercek altna tutturmak
için ürünle birlikte verilen
kapaklar ihtiyaca göre
kapsama açsn kstlamak
için kullanlr

92,00 €

360° her yönde görüü sayesinde bu
sensör yüksek yerlerde, sundurmalarda
ya da garaj sundurmalarnda kullanlmak
için idealdir.
Yüksek performansl IS 3360 tavan sensörüyle birlikte birbirine 120° açyla duran üç adet yüksek duyarlkl kzlötesi
sensör bulunur. 11 kapsama düzeyi üzerinde 1416 devre
açma kapama bölgesiyle, güvenilir, kesintisiz ve her yönde
1000 m²’den fazla alan kapsar.
Etkileyici bir elektronik takmla donatlm olan bu sensör
profesyonel kullanm için tasarlanmtr. 2000 Watt çk gücüne sahiptir. Paralel balanan sensörler otomatik olarak
tannr.
Yüksek derecede hassas kzlötesi sensörün 20 m menzili
vardr. 180° açma açsyla

IS 3360’n eriim mesafesi, Mercek hareket ettirilerek hassaslk
ayar (mavi=teet yürüme yönü, krmz=dairesel yürüme yönü)

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 3180
Duvar Sensörü

IS 3360
Tavan Sensörü

IS 345
Koridor Sensörü

Geni alanlar ve bina önlerini izlemek için uzun menzilli, duvara
monte edilen kzlötesi sensör.

4 m’ye kadar yüksek alanlar kesintisiz izlemek için 360° her yönü
gören kzlötesi tavan sensörü.

8 m yükseklie kadar koridorlar
ve geçitleri görmek için kzlötesi
koridor sensörü.

Eriim mesafesi:
4-8 m veya 8-20 m

Eriim mesafesi:
Maksimum 20 m

Alglama alan: 4x12 m (radyal)
yada 4x20 m (teetsel)

Kapsama açs: 180°
Açma açs: 90°

Kapsama açs: 360°
Açma açs: 180°

Kapsama açs: 180°
Açma açs: 45°

Inox
606312

IS 3360

IS 345

Beyaz
606411

Beyaz
606510

Ürün No.

Beyaz
606213

Boyutlar (YxGxD)

95 x 95 x 65 mm

95 x 95 x 65 mm

95 x 95 x 65 mm

Güç

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein, floresan
lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 12 adet)

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max.1000 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein, floresan
lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 12 adet)

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein, floresan
lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 12 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

230 - 240 V, 50 Hz

230 - 240 V, 50 Hz

Kapsama Açs

90°’lik açma açs ile 180°

180°’lik açma açs ile 360°

45°’lik açma açs ile 180°

Eriim Mesafesi

temel ayar 1: max. 8 - 20 m
temel ayar 2: max. 4 - 8 m
hareket eden mercek ve taklan
kapaklarla ayarlanabilen hassaslk

max. 20 m
hareket eden mercek ve taklan
kapaklarla ayarlanabilen hassaslk

max. 4 x 20 m (teetsel)
max. 4 x 12 m (radyal)
hareket eden mercek ve taklan
kapaklarla ayarlanabilen hassaslk.

Sensör Sistemi

7 kapsama düzeyi,
448 kumanda seksiyonu

11 kapsama düzeyi,
1416 kumanda seksiyonu

5 kapsama düzeyi,
280 kumanda seksiyonu

Özellikleri

blendaj korumas, ar yük korumas,
paralel balanm sensörlerin alglamas, reset fonksiyonu ile

blendaj korumas, ar yük korumas,
paralel balanm sensörlerin alglamas, reset fonksiyonu ile

blendaj korumas, ar yük korumas,
paralel balanm sensörlerin alglamas, reset fonksiyonu ile

Zaman Ayar

5 sn. - 15 dak.

5 sn. - 15 dak.

5 sn. - 15 dak.

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

2 - 2000 Lux

2 - 2000 Lux

Sürekli Ik

seçilebilir (4 saat)

seçilebilir (4 saat)

seçilebilir (4 saat)

II

II

II

Koruma Türü
Koruma Snf
lave Aksesuarlar

LEVSEL

36 ay

GARRANT
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Hareket Sensörleri

IS 240 DUO
Duvar Sensörü
Büyük evlerin önünü ve d köeleri
aydnlatmak için ideal kzlötesi
duvar sensörü
IS 240 DUO, 230 m²’ye kadar alanlar güvenilir
ve engelsiz bir biçimde korumak için birbirleriyle
belirli açlarda yerletirilmi iki hassas kzlötesi
sensörüyle donatlmtr. D köelerde kurulduunda, ikinci bir sensöre gerek kalmakszn evin
iki köesini izler.

Ayarlar
Alglama alan, aygtla birlikte verilen kapaklar
taklarak kstlanabilir.

sen
sistesör
m

77,00 €

Ayar dümesi ile yanma süresi ve alaca karanlk devreye girme snr kolay ekilde ayarlanabilir.

Montaj Avantajlar
Kablo balantsnn kolay ve hzl yaplabilmesi için balant yeri rahatça görülebilir.

IS 240 DUO
Ürün No.

Beyaz
602819

Boyutlar (YxGxD)

90 x 60 x 100 mm

Güç

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5 örnein, floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar, kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 8 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz

Kapsama Açs

180°’lik açma açs ile 240°

Ayarlama Mesafesi

sensör yuvasnda ± 80° duyarllkta ayar

Eriim Mesafesi

max. 12 m

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

Zaman Ayar

10 sn. - 15. dak.

Koruma Türü

IP 54

Mevcut Aksesuarlar

iç ve d köe eleman

lave Aksesuarlar

- 630218 d köe eleman (beyaz)
- 630119 d köe eleman (siyah)

Ürünün Önemli Özellikleri
230m2

e
ensö
ensör
240° / ssensör
22ensör

12 m max.
2m

12 m max.

Alglama alan

Kapsama açs

Mükemmel alglama için mercek
teknolojisi

Kapssama açsn
azalttma

Fonksiyon ayar

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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LED Aydnlatmal Kzlötesi Sensör
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Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

LED Aydnlatmal Kzlötesi Sensör

IS LED

Dünya böyle ürünü daha önce görmedi.

2 in 1

IS LED ürünü, klasik estetii pratik faydal unsurlar
ile birleﬂtirdi.
birletirdi.Hareket
Hareket
sensörü
olarak
buevin
ürün evin
sensörü
olarak
bu ürün
dndaki
lambay
yakar
ve
tekrar
söndürür.
LED
d›ﬂ›ndaki lambay› yakar ve tekrar söndürür. IS IS
LED
ürünü
ayn
zamanda
LED’ler
ile
aydnlatlan
bir
ürünü ayn› zamanda LED'ler ile ayd›nlat›lan bir ev ev
numarasdr.
BuBuesiz
birçokuygulamalar
uygulama
numaras›d›r.
eﬂsizkombinezon
kombinezon birçok
için kullanlabilir.
için kullan›labilir.

Fonksiyon
Açklamas
Fonksiyon Aç›klamas›
Pratik
uygulamalara
odakl
 Pratik uygulamalara
odakl›LED
LEDfonksiyon
fonksiyon programlar:
programlar›:
1. Alaca
karanlk
snrndan
bütün gece
1. Alaca
karanl›k
s›n›r›ndan itibaren
itibaren bütün
AÇIK. gece AÇIK.
2. Alaca
karanl›k
s›n›r›ndanitibaren
itibaren gece
gece yar›s›na
2. Alaca
karanlk
snrndan
yarsna
kadar kadar
AÇIK.AÇIK.
3. Hareket
alg›lamas›ndaAÇIK.
AÇIK.
3. Hareket
alglamasnda

Ba¤l›
olan
lamba,
hareket
Bal olan lamba, hareket alg›lamas›nda
alglamasndaprograma
prograba¤l›
olmaks›z›n
YANAR
ve
SÖNER.
ma bal olmakszn YANAR ve
SÖNER.
 Lamban›n ﬂebeke ﬂalteri üzerinden sürekli
Anahtar
üzerinden sürekli k ayarlanabilir (4 saat).
yak›lmas› da (4 saat) mümkündür.

Gümü

Beyaz

87,50 €

77,00 €

Ayarlar
Ayar Olanaklar›
 Cihaz
birlikte gönderilen
gönderilen kapak
blendajlar›
ile ile
Cihaz
ile ilebirlikte
kapak
bledajlar
hareket
sensörü
alannn
kstlanmas
hareket
sensörü kapsama
kapsama alan›n›n
k›s›tlanmas›
mümkündür.
mümkündür.
 Sökülebilir
sensörmodülü
modülü üzerinde
üzerinde yanma
Sökülebilir
sensör
yanmasüresi,
süresi
alaca
karanlk
snr
ayar
kolay
alaca
karanl›k
s›n›r›
ayar›veveprogram
program seçimi
seçimi kolay
ekilde
yaplabilir.
ﬂekilde
yap›labilir.

Düﬂük enerji sarfiyat› ve
yüksek kullan›m ömrü

IS LED
gümüﬂ

beyaz

Ürün Nr.

600112

600211

Boyutlar› (YxGxD)

155 x 155 x 65 mm

Harici kumanda gücü

max. 1000 W (ohm yükü, örne¤in ampul)
max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos ϕ = 0,5, örne¤in
flüoresan lamba)
max. 600 W (Elektrik besleme cihazlar›, kapasitif, örne¤in enerji
tasarruf lambas›, max. 8 adet)

LED gücü

yakl. 1 W

Elektrik ba¤lant›s›

230 – 240 V, 50 Hz

Kapsama aç›s›

360° alttan geçme korumal›

Eriﬂim mesafesi

8 m çepeçevre (1,75 – 2 m montaj yüksekli¤inde)

Alaca karanl›k ayar›

2 – 2000 Lux

Zaman ayar›

5 sn. – 15 dak.

Sürekli ›ﬂ›k

kumandalanabilir

Koruma türü / Koruma snf

IP 54 / II

Ürünün Önemli Özellikleri

360°
Kapsama aç›s›
360°

Alttan geçme koru- Kapsama aç›s›n› Fonksiyon ayar›
azaltma
mal› mükemmel
kapsama

Sürekli ›ﬂ›k
2 x kapal›/aç›k

Montaj Avantajlar›
 Ayd›nlatmal› ev numaras› için kendinden
yap›ﬂkanl› rakamlar
cihaz ile birlikte gönderilir.

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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Tavan çin Hareket Sensörü

IS 360 D TRIO
Tavan Sensörü
Engelsiz, tavan alt, sundurma,
araba garaj, alt yüzey ve balkon
gibi her yönde alglama yaplabilecek yerler için ideal kzlötesi
tavan sensörü.
IS 360 D TRIO, üç adet yüksek derecede
hassas kzlötesi sensörüyle donatlmtr. Bu
sensörler altlarnda 350 m² alanda her yönde
güvenilir, engelsiz koruma salamak için birbirleriyle belirli açda durur.

Ayarlar
Alglama alan aygtla birlikte verilen kapaklar taklarak kstlanabilir.

3

sen
sistesör
m

Ayar dümesi ile yanma süresi ve alaca
karanlk devreye girme snr kolay ekilde
ayarlanabilir.

Montaj Avantajlar

87,50 €

Kablo balantsnn kolay ve hzl yaplabilmesi için balant yeri rahatça görülebilir.

IS 360 D TRIO
Beyaz
602611

Ürün No.

100 x 120 x 120 mm
Boyutlar (YxGxD)
Güç

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5
örnein, floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar, kapasitif,
örnein enerji tasarruf lambas, max. 8 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz

Kapsama Açs

180°’lik açma açs ile 360°

Ayarlama Mesafesi

± 10° duyarllkta lens ayar

Eriim Mesafesi

max. 12 m

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

Zaman Ayar

10 sn. - 15. dak.

Koruma Türü

IP 54

Koruma Snf

II

Ürünün Önemli Özellikleri
350m2

360° / 3 sensors

Kapsama açs

20

12 m max.

12 m max.

Mükemmel alglama için mercek
teknolojisi

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Kapsama açsn
azaltma

Fonksiyon ayar

Sva Alt Hareket Sensörü - Profesyonel Seri

IS D360
Sva Alt Tavan Sensörü
Bir Ampul Büyüklüündeki Sva Alt
Sensör
Yeni gelitirilmi ve profesyonellerin taleplerine taviz vermeden cevap veren ürün; IS D360 sensörü,
bir ampulün d ölçüsü büyüklüünde olduundan
bütün sradan çerçevelere uyar. Kompakt yap tarz
ve basit tesisat. Sensör monte edildikten sonra sadece çok amaçl mercei görünür. Ayarlama ilemi
sensör kafas çekildikten sonra anahtar ile kolayca
yaplabilir. Her çerçeve kullanlabilindiinden sensör optik olarak daima uyum salar.
IS D360 sensörünün erii mesafesi 8 m ve
180°’lik açma açsnda kapsama açs 360°’dir.
720 kumanda seksiyonu ile objeler hassas ekilde alglanr.

78,50 €

IS D360
LEVSEL

Ürün No.

Beyaz
601317

Boyutlar (YxGxD)

 53 x 82 mm

Güç

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif,
cos =0,5 örnein, floresan lamba)
- max. 900 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 8 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

Kapsama Açs

180°’lik açma açs ile 360°

Eriim Mesafesi

çepeçevre max. 8 m

Sensör Sistemi

10 kapsama düzeyi,
720 kumanda seksiyonu

Zaman Ayar

5 sn. - 20 dak.

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

Sürekli Ik

seçilebilir (4 saat)

Koruma Türü

IP 20 / 44 (trafo/sensör)

Özellikleri

potansiyalsiz kontak,
50 - 250 V, 5 AX

Mevcut Aksesuarlar

standart beyaz çerçeve sevkiyata
dahildir

36 ay

GARRANT

Sensör kafas bir ampul büyüklüündedir.
(örnein, GU10)

Ayarlama olanaklar

Kapsama alan

Zaman ve alaca karanlk
ayar sensör kafasnn
altnda gizli ekilde
saklanmtr.

Montaj avantaj

Döner mekanizmal
gömme çerçevelerinin
kullanlmas mümkündür.

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Kolay montaj; Trafonun
çerçeve ile birlikte ön
montajn yapn ve sensör
elektronik ünitesini takn.

Her türlü çerçeve
kullanlabilir.
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Hareket Sensörü ve Fotosel

IS NM 360
Duvar Sensörü

Zeka ve estetik mükemmel ekilde
birleti
Esiz, yeni bir tasarmda üstün ilevsellik. Gözle
görülür biçimde akll, bir o kadar da ilham verici
farkllkta olan bu sensörü tanmlamann baka
bir yolu yok. I istediiniz gibi açp kapamanz
için 4 sensör ve içinden seçebileceiniz fotosel
kombinasyonlar mevcut.

Yeni

Ayarlar
Hareket sensörünün kapsama alan, cihazla birlikte verilen kapaklar kullanlarak kstlanabilir.
Ik açk kalma süresi, alaca karanlk eii ve
çkarlabilir sensör modülünde program kolay
ve pratik bir ekilde ayarlanabilir.
4 fonksiyon program uygulamadaki artlar
karlar

63,50 €

IS NM 360
Ürün No.

Beyaz
609313

Boyutlar (YxGxD)

114 x 100 x 58 mm

Dardan açma kapama
kapasitesi

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5 örnein,
floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar, kapasitif, örnein
enerji tasarruf lambas, max. 8 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz

Kapsama Açs

alttan geçme koruma ile 360°

Eriim Mesafesi

8 m çepeçevre (1,75 - 2 m montaj yüksekliinde)

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

Zaman Ayar

5 sn. - 15. dak.

Sürekli Ik

seçilebilir (4 saat)

Koruma Türü

IP 54

Koruma Snf

II

yaklak 2hh

yaklak 2hh

yaklak 2hh

1. Akamlar yaklak 2 saat sabit k; Bu saatler dnda k yalnzca harekete tepki verir.
2. Akamlar ve sabahlar yaklak 2 saat sabit
k; Bu saatler arasnda k yalnzca harekete tepki verir.

Ürünün Önemli Özellikleri

3. Geceyarsna kadar sabit k; Bu saatler dnda k yalnzca harekete tepki verir.
4) Yalnzca sensör modu

360°
Kapsama açs
360°
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Alttan geçme korumal mükemmel
kapsama

Kapsama açsn
azaltma

Fonksiyon ayar

Sürekli k
2 x kapal/açk

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Sva Alt Hareket Sensörü - Profesyonel Seri

IS D3360
Sva Alt Tavan Sensörü
Tavanda sva alt gömme montaj
türünde alldk IS 3360 ürünümüz.
Yüksek performansl IS D3360 tavan sensörü
yüksek derecede hassas üç kzlötesi alglaycya sahiptir. Bu alglayclar birbirlerine 120° açyla
durur. 11 alglama düzeyinde 1416 devre açma
kapama bölgesiyle 1000 m² kadar büyük alanlara güvenilir, kstlanmam kapsama salar. Etkileyici bir elektronik setiyle donatlm olan bu
sensör profesyonel kullanm için tasarlanmtr.
2000 Watt çk gücüne sahiptir. Paralel bal sensörler kendiliinden tanmlanr. Yüksek düzeyde
hassas kzlötesi alglaycsnn 20 metre menzili
vardr. Kapsama açs 360°, açma açs 180°’dir.

Yeni

92,00 €

IS D3360
LEVSEL

Ürün No.

Beyaz
660918

Boyutlar (YxGxD)

110 x 110 x 80 mm

Güç

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz, indüktif,
cos =0,5 örnein, floresan lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar, kapasitif,
örnein enerji tasarruf lambas, max. 12 adet)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

Kapsama Açs

180°’lik açma açs ile 360°

Eriim Mesafesi

max. 20 m
kapak sayesinde hassas alglama mümkündür.

Sensör Sistemi

11 alglama düzeni,
1416 açma kapama devresi

Zaman Ayar

5 sn. - 15 dak.

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

Sürekli Ik

seçilebilir (4 saat)

Koruma Türü

IP 54

Koruma Snf

II

Özel ayarlar

blendaj korumas, ar yük korumas, paralel balanm sensörlerin alglanmas, reset fonksiyonu ile

36 ay

GARRANT

IS D3360’n eriim mesafesi,
(mavi=teet yürüme yönü,
krmz=dairesel yürüme yönü)

Ayarlar

Sensör her koula uyum
salamak amacyla
kapsama açsn kstlamak
için mercein altna
eklenmi kapaklarla
desteklidir.

Kapsama alan

Mikroilemci teknolojisi ve kullanm kolay
dümeleriyle bir saniyeden
bir dakikaya kadar hassasiyetle zamanlayc ayar;
Anahtar üzerinden sürekli
k özellii (4 saat)

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Montaj avantaj

Sensör elektirik ünitesine
baladktan sonra mercek
ve dizayn çerçevesini
taknz.
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Anahtar Tipi Sva Alt Hareket Sensörleri

NF 50 UP

IR 180 UP

27,50 €

HF 360 UP

82,00 €

82,00 €

NF 50 UP, yakn mesafe sensörü, dümeye basmadan
açlr ya da kapanr. Mutfak,
banyo, atölye, çalma odas
gibi temizlie önem verilen
tüm odalar için idealdir.

Dayankl, test edilmi ve
onaylanm kzlötesi teknolojisi kullanlan, uzun mesafeli sensörlü anahtar. Sva
alt modeller koridor, mutfak,
wc gibi yerler için idealdir.

NF 50 UP, yakn mesafe sensörü,
sensöre yakn mesafelerdeki el
hareketlerine tepki verir. Böylece i
ortamlarnda, kirli ya da slak ellerle
bile  yakmak ya da söndürmek
mümkün olur.

Sensör hareket eden kiilerden yaylan sya duyarldr. 8 m menzilde,
büyük odalar için ideal seçenektir.

Ayarlar
Panelin arkasnda bulunan ayar
dümesi ile yanma süresi ve
alaca karanlk devreye girme snr kolay ekilde ayarlanabilir.
alter üzerinden sürekli k
(4 saat)

Hzl tepki, uzun menzil ve
yüksek frekans teknoloji kullanan çok amaçl sensörlü
anahtar. Sva alt modeller
merdiven boluu, hol, çamarhane ve banyo gibi yerler için idealdir.
Yüksek frekansl sensörler sinyal
yayar ve kii yada nesnelerden
kaynaklanan en küçük hareketlerden doan yank dokusundaki
deiimlere tekpi verir. Geni alglama menzili, neredeyse annda
tepki kapasitesi ve 1-8 m arasnda
limitsiz olarak deiebilen menzili
ile zor bölgeler için bile uygundur.

NF 50 UP

Çalma Biçimi
Dokunmadan açlr ve kapanr.
LED diot sayesinde karanlkta bile
sensörlü dümeyi bulabilirsiniz.
IR 180 UP
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Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

HP 360 UP

Anahtar Tipi Sva Alt Hareket Sensörleri

NF 50 UP

IR 180 UP

Mutfak, banyo, çalma
odas ve atölye için ideal sva alt, yakn mesafe sensör.

HF 360 UP

K id
Koridor,
mutfak
tf k ve ttuvalet için ideal Kzlötesi
sva alt sensör.

Merdiven boluu, hol ve
banyo için ideal yüksek
frekansl sva alt sensör.

NF 50 UP

IR 180 UP

HF 360 UP

Ürün No.

Beyaz
752118

Beyaz
750114

Beyaz
751111

Boyutlar (YxGxD)

81 x 81 x 55 mm

81 x 81 x 58 mm

81 x 81 x 55 mm

Güç

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 WA
(örnein, floresan lamba)

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 WA
(örnein, floresan lamba)

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 WA
(örnein, floresan lamba)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz

230 - 240 V, 50 Hz

230 - 240 V, 50 Hz

3-kablolu balant (L,L’,N)
paralel balant mümkün

3-kablolu balant (L,L’,N)
paralel balant mümkün

3-kablolu balant (L,L’,N) 2 yollu elektrik
devresi kullanmaya uygun deil.

Kapsama Açs

yakn mesafe

90°’lik açma açs ile 180°

140°’lik açma açs ile 360°

Eriim Mesafesi

max. 5 cm

max. 8 m

max. 1-8 m

Alaca Karanlk Ayar

-

2 - 2000 Lux

2 - 2000 Lux

Zaman Ayar

-

10 sn - 30 dak.

10 sn - 30 dak.

Sürekli Ik

-

seçilebilir (4 saat)

seçilebilir (4 saat)

Sürekli Kapal

-

seçilebilir

seçilebilir

LED

yönlendirme 

var, elle kontrol özellii, sürekli kapallk

var, elle kontrol özellii, sürekli kapallk

Koruma Türü

IP 20

IP 20

IP 20

Koruma Snf

II

II

II

Mevcut Aksesuarlar

çerçeve dahildir.

çerçeve dahildir.

çerçeve dahildir.

180°

360°

IR sensör

180° kapsama açs

HF sensör

Kapsama açs

5 cm max.

Yakn mesafe
sensörü

Eriim Mesafesi

IR 180 UP / HF 360 UP

Sürekli k “açk/kapal”

Katlanabilen biçimli panel

IR 180 UP; Alaca karanlk
ve zaman ayarlar

HF 360 UP; Eriim mesafesi,
alaca karanlk ve zaman
ayarlar

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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Hareket Sensörü - Profesyonel Seri

Yeni

92,00 €

HF 3360
Tavan / Duvar Sensörü
ç mekan alanlarnda mükemmel
izleme için yenilikçi yüksek
frekansl tasarma sahip
profesyonel sensörler
HF 3360, ileri teknoloji HF sensör teknolojisine dayanarak çalan bir hareket sensörüdür. 5.8 GHz
sinyal yayar ve (örn. 3 m uzaklktaki) kii ya da
nesnelerden kaynaklanan en ufak hareketlerden
doan yank dokusundaki deiimlere tepki verir.
HF 3360, alg alan içindeki herhangi bir harekete, scaklk ve yürüyü yönünden bamsz olarak
neredeyse annda tepki verir. Bu yüzden HF 3360
merdiven boluklar ya da dier iç mekan alanlarnda kullanm için idealdir. Elektronikle dolu olan
HF 3360 profesyonel kullanm için tasarlanmtr.
Çk gücü 2000 Wattr. Paralel balanan sensörler otomatik olarak tanmlanr. 8 m’ye kadar bir
menzilde 360° alglama alan ve 140°’açma açs
vardr. Böylece geni iç mekanlar güvenilir bir
ekilde ve ana kurulum iine gerek kalmakszn
izleyebilir.

Montaj avantaj

Prizli terminallere sahip
büyük terminal hücresi,
güç kaynann kurulumunu kolay hale getirir.
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Kapasite ayarlar

Kolay kurulum: kurma
öncesi güç kayna birimi
ve prizli seçili sensör
elektronii

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Kontrol kadranyla (1 - 8 m)
kolay ayarlanabilen menzil.
Ik açk kalma süresini bir
saniyeden bir dakikaya kadar duyarlkla ayarlamak ve

alaca karanlk ayarn hassas bir ekilde yapabilmek
için kullanc dostu elektrik
dümeleri ve mikroilemci
teknolojisi; ana güç
anahtarinde elle kullanm
özellii (4 saat)

Hareket Sensörü ve Fotosel - Profesyonel Seri

HF 3360
Radar Sensör

NightMatic 5000-2
Fotosel

N
92,00 €

39,50 €

ç mekanlarda mükemmel gözetim, scaklktan bamsz alglama için yüksek frekansl duvar ve
tavan sensörü.

Geceleri  otomatik açmak için
fotosel.
Alaca karanlk ayar:
0,5 - 100 Lux

Eriim mesafesi: 1 - 8 m

Güç: max. 2000 W

Kapsama açs: 360°
Açma açs: 140°

LEVSEL

36 ay

GARRANT

HF 3360

NightMatic 5000-2

Ürün No.

Beyaz
753016

Beyaz
550813

Boyutlar (YxGxD)

95 x 95 x 57 mm

95 x 95 x 44 mm

Boyutlar (YxGxD)

Güç

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein,
floresan lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 12 adet)

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein,
floresan lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu
c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar,
kapasitif, örnein enerji tasarruf lambas,
max. 12 adet)

Güç

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

Elektrik Balants

Kapsama Açs

140° açma açs ile 360°

Eriim Mesafesi

 8 m kademesiz olarak ayarlanabilir

Sensör Sistemi

yüksek sklkla 5,8 GHz.
güç iletimi yaklak 1mW

k açk veya kapal

Gündüz Ayar

Zaman Ayar

5 sn. - 15 dak.

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

0,5 - 100 Lux

Alaca Karanlk Ayar

Sürekli Ik

seçilebilir (4 saat)

deitirilebilir gece ayar

Sürekli Ik

Koruma Türü

IP 54

IP 54

Koruma Türü

Koruma Snf

II

II

Koruma Snf

Özellikleri

blendaj korumas, ar yük korumas,
paralel balanm sensörlerin alglanmas, reset fonksiyonu ile

blendaj korumas, ar yük korumas,
paralel balanm sensörlerin alglanmas, reset fonksiyonu ile

Özellikleri

lave Aksesuarlar

lave Aksesuarlar
Ürün No.

lave Aksesuarlar

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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Fotosel

NightMatic 3000 Vario
Bina önleri, giriler, dükkan camlar
ya da dier alanlar aydnlatmak için
kullanlan aydnlatma sistemlerini
kontrol etmek için idealdir.
Çalma Biçimi

32,50 €

NightMatic 3000 ortam aydnln kaydeder, karanlk basmaya balayp da alaca karanlk eiine
ulaldnda kendiliinden açlr, gün aardndaysa yine kendiliinden kapanr.
Mikroilemci kontrollü NightMatic 3000 Vario bir
adm daha ileri giderek Ekonomik Vario Gece
Moduyla elektrik tasarrufu salar. stek halinde,
programlanabilen bir süre sonunda bir  kendiliinden kapatabilir ve sabah saat 5 dolaylarnda, hava halen karanlksa yeniden açabilir.

Alaca karanlk ayar: 0.5 – 10 Lux
Deitirilebilir gece vakti kapanma
özellii (gece tasarruf modu).
Kendi n telafi eder, örn. ilem
ortamdaki bir baka k tarafndan
bozulmaz.

18 a.m.

NightMatic 3000 Vario
20 a.m.

Ekonomik Gece modu

10 p.m.

5 a.m.

7 a.m.

GÜÇ/KAPALI

Ürün No.

Beyaz
550615

Boyutlar (YxGxD)

99 x 74 x 37 mm

Güç

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz,
indüktif, cos =0,5 örnein,
floresan lamba)

Elektrik Balants

230 - 240 V, 50 Hz

Alaca Karanlk Ayar

yaklak 0,5 - 10 Lux / butona basl
tutularak

Ekonomik Gece Modu

Deitirilebilir gece kapanma özellii

Güç Tüketimi

‹ 0,8 W

Koruma Türü

IP 54

Koruma Snf

II

Kapasite Ayarlar

(1) Ik Sensörü

Seçili tepki eii bir tua baslarak kolayca seçilebilir (2).
Gece srasnda bal yüklerin ne kadar süreliine kapal kalacan belirlemeye yarayan sonsuz sayda zaman
aralna olanak tanyan bir kontrol kadran (4) vardr
(gece tasarruf modu).
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(2) Seçili alaca karanlk eiini
ayarlayabilen buton
(3) LED
(4) Gece tasarruf modu
uzunluu ayar

LuxMaster Büro Sensörleri

BLS T
Büro Sensörü, Yar Otomatik
Sadece gerçekten ihtiyaç duyulduunda
yanan k

Yeni

Yar otomatik büro sensörü ile maksimum enerji tasarrufu salanr. Kullanc  aktif olarak açp kapatabilir.
Büro sensörü, kii büroyu terkettiinde ya da a ihtiyaç duyulmadnda kendiliinden kapanr.

Montaj Avantajlar
Kurulum karmak deildir.
Güç devresine sadece bir kapatma anahtar taknz.
Kiiler ve gün otomatik olarak kaydedilir.
Ik kaynaklar, gerektiinde kendiliinden açlr.

118,50 €

12 m menzilde 360° her yönde alglama.
mercek, kapsanan alan 660 kontrol bölüme ve
1320 devre açma kapama bölgesine ayrr.
Filaman lambalar için maksimum 2000 W.
Düük voltajl halojen lambalar için max. 1000 W.
Floresan lambalar için max. 1000 W.

Alglama alan

menzilde her yönde 360°
alglamaya olanak salar;
k sensörü ortamdaki
n düzeyini ölçer.

Ayarlar

mercek, kapsanan alan
660 kontrol bölüme ve
1320 devre açma kapama
bölgesine ayrr.

In hangi oda k
düzeyinde kapanacan
belirlemek için parlaklk
devre açma kapama düzeyi
kullanlr; alglama bölgesini
ayarlamak için bir test fonksiyonu mevcuttur.

Otomatik kapatma fonksiyonunun 4 - 30 dakika aral ve ayrca özel iki saat
modu vardr ve voltmetre
çevrilerek bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

Alglama bölgesi kapaklar
kullanlarak, istenen ekilde kstlanabilir, böylece
yalnzca belirli bölgedeki
hareketler alglanr.
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LuxMaster Büro Sensörleri

BLS T
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LEVSEL

36 ay

Ürün No.

Beyaz
720315

Boyutlar (YxGxD)

120 x 120 x 65 mm BLS

Güç

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (düük enerjili halojen)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5
örnein, floresan lamba)
- max. elektronik ayar resistans says
16 x (1 x 36 W)
veya 12 x (2 x 36 W)
veya 12 x (1 x 58 W)
veya 8 x (2 x 58 W)
daha yüksek devre açma kapama kapasitesi için hat
tarafnda röle yada kontaktör anahtar salanmaldr.

Elektrik Balants

230 - 240 V / 50 Hz

Kapsama Açs

360° alttan geçmeye kar korumal

Önerilen Montaj Yükseklii

2,5 m - 3 m montaj yükseklii

Max. Eriim Mesafesi

her yönde 12 m
4 m yarçap (oturan kii)
12 m yarçap (yürüyen kii)

Sensör Sistemi

11 kapsama düzeyi, 1320 kumanda seksiyonu

Devre Açma Kapama Eii

20 - 1300 Lux, / gün

Devre Açma

kapatma konta elektrik dümesi kullanlarak elle açlr.

Devre Açma Kapama Eii

4 - 30 dakika, test modu (yaklak 2 sn.), sürekli mod
(yaklak 2 saat)

Koruma Türü

IP 20

Koruma Snf

II

Ortam Scakl

-15°C’den 50°C’ye

GARRANT

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

2) BLS T
3) Yükleme, aydnlatma

LuxMaster Büro Sensörleri

LuxMaster
Ofis , gözü yormayan, göze uyumlu
k olmaldr.
Modern i ortamlarnda yapay klandrma, farkl kaynaklardan gelen farkl younluklarda kla gözü yorar.
STEINEL’in ürettii LuxMaster aydnlatma kontrol sistemi günümüzün yorulan gözlerini rahatla kavuturuyor. Çünkü bu sistem birbirine bal lambalardan
yaylan , gerçekten gereken k miktarna göre düzenler ve sabit düzeyde iç açc aydnlatma sunar. Artk
dars karanlk da olsa, pencereden güne giriyor da
olsa farketmez.

Alglama Alan
Üç adet piro sensör 12 m
mesafede, 360° her yönde
alglamaya olanak tanr;
k sensörü ortam n
ölçer

LuxMaster ile k yalnzca gerçekten gerektiinde açlr. Bunun anlam udur: nsanlar odadayken LuxMaster
klar açar ve odadan çktklarnda  kapatr.

mercek kapsanan alan
660 ayr kesite ve 1320
devre açma kapama
bölgesine ayrr

LuxMaster aydnlatma planlamasnda zekice ve ayn
zamanda kolay çözümler sunar. Modern bina yönetimi açsndan bakldnda LuxMaster konfor ve verimli
tasarruf salar.

Kapasite Ayarlar
Bir odadaki gerekli k
düzeyini tanmlamak için
parlaklk ayar (20 – 1300
lüks) kullanlr

1

2
1m

Otomatik kapatma
kontrolü 4 – 15 dakikaya
ayarlanabilir ve sadece
kontrol dümesini
çevirerek ayarlamak
mümkündür. Ayrca
alglama alann ayarlamak
için bir test fonksiyonu da
vardr.
Herhangi bir yönde
alglama alann ayarlamak
için kapaklar kullanlabilir,
örnein açk planl bir
ofiste yalnzca belirli bir
bölgedeki hareketleri
alglamas için ayarlanabilir

1

Sensör

2

Oturan

3

Yakn Mesafe (2m yarçap)

4

Uzak Mesafe (12m yarçap)

360°
12 m

2m

1m

0

2m

1m

12 m

3
4

90°

12 m
10 m
8m
6m
4m
2m

360°

180°

0m

Sensörden
uzaklk

1
2
3
4
5
6
8
10
12

m
m
m
m
m
m
m
m
m

Minimun
hareket

8
17
26
34
43
52
69
86
103

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Teet yürüme yönü (m)
Dairesel yürüme yönü (m)
270°

LuxMaster BLS / D / DF eriim mesafesi,
2,5 m yükseklikte takl olmal.

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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LuxMaster Büro Sensörleri

LuxMaster BLS

LuxMaster BLS D
Dimm Fonksiyonlu

118,50 €

LuxMaster BLS DF
Dimmer ve Kumandal

142,50 €

153,50 €

Ik younluunu ortam düzeyine adapte eder.

nsanlar, günn alglar.
Gerektii zaman k kaynaklarn açar.

Entegre k ksc
fonksiyonlu.
Ik younluunu ortam
46,00 €
düzeyine adapte eder.
nsanlar ve günn alglar
Gerektii zaman k kaynaklarn açar.
I açmak ve kapatmak için ve
k younluunu ayarlamak için
uzaktan kumanda.

nsanlar ve günn alglar.
Gerektii zaman k kaynaklarn
açar.

LuxMaster

LuxMaster BLS, enerji tasarruflu potansiyelini özellikle sürekli kullanlmayan odalarda gösterir. Mekanda bulunan kii veya
ortam na bal olarak  açar ya da
kapatr.

Ürün No.
Boyutlar (YxGxD)

BLS DF
720612

BLS DF Kumanda
720711

120 x 120 x 65 mm BLS (D/DF)
95 x 40 x 20 mm (kumandal)
- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (düük enerjili halojen)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5
örnein, floresan lamba)
- max. elektronik ayar resistans says
16 x (1 x 36 W)
veya 12 x (2 x 36 W)
veya 12 x (1 x 58 W)
veya 8 x (2 x 58 W)
daha yüksek devre açma kapama kapasitesi için hat
tarafnda röle yada kontaktör anahtar salanmaldr.

Elektrik Balants

230 - 240 V / 50 Hz

Alglama Alan

360° yatay, 180° dikey

Önerilen Montaj Yükseklii

2,5 m - 3 m montaj yükseklii

Max. Eriim Mesafesi

her yönde 12 m
yüksek çözünürlüklü yakn görü menzili:
4 m yarçap (oturan kii)
güvenilir uzun mesafe menzili:
12 m yarçap (yürüyen kii)

Sensör Sistemi

11 kapsama düzeyi, 1320 kumanda seksiyonu

Açma Kapama Eii yada
Sabit Ik Düzeyi

BLS: 20 - 1300 Lux, / gün
BLS D / BLS DF: 100 - 1300 Lux, / gün

Kapama Gecikmesi

4 dak. - 30 dak. test modu (yaklak 2sn.), uzun süre
modu (yaklak 2 saat)

Koruma Türü

IP 20

Koruma Snf

II

Ortam Scakl

- 15 °C'den 50 °C'ye kadar

Kontrol Sinyali

BLS D / DF
1 - 10 V (max. 50 EVGS)

Uzaktan Kumanda Eriimi

32

BLS D
720513

Güç

LuxMaster BLS D, sabit, iç açc k
gerektiren i ortamlarnda tavsiye edilir.
Dimmer fonksiyonu sayesinde ortam n çevre na bal olarak azaltr veya
arttrr.
Son olarak LuxMaster BLS DF hepsi dahil bir sistemdir. Profesyonel k yönetimi
için tüm özellikleri içerir. Konferans salonlar ya da benzer amaçta kullanlan yerler
için idealdir. I açma ve kapamann yansra, uzaktan kumanda ayrca k seviyesini slayt ya da tepegöz gösterileri için
geçici olarak ksmaya olanak tanr.

BLS
720414

Fiyatlarmza KDV dahil deildir.

4 m (IR uzaktan kumanda)

LEVSEL

36 ay

GARRANT

Fotoselli Enerji Tasarruf Ampulleri

Firmamzn ürünlerinin, rakip ürünler
ile direkt kyaslamas yasaktr. Fakat
siz kyaslayabilirsiniz.
Milyonlarca kez denenmi ve kendini kantlam olan
SensorLight ürününün yeni modeli. 3 deiik k ölçüm alan ile her montaj pozisyonunda güvenli lamba fonksiyonu garanti edilir. Mevcut d ve iç mekan
lambalarn fotosel lamba teknolojisine dönütürmek
hiç bu kadar kolay olmamt. Eski ampulü çkarn,
SensorLight Plus enerji tasarruf ampulünü takn ve
yeni modern, güvenlik alglamal enerji tararruf uygulamasna kolay ekilde geçin.

Fonksiyon Açklamas

STEINEL
sensörlü
lambalar için
özel tasarruf
ampulü

SensorLight Plus 15 W

16,00 €

FO

Lamba içine entegre edilmi olan fotosel ortam
n kaydeder ve enerji tasarruf lambasn akamlar yakar ve sabah tan yeri aarrken otomatik olarak tekrar söndürür.
Sensörlü kumanda otomatii sradan enerji tasarruf lambalarna kyasla ek enerji tasarrufu ve
konfor salar.
Gün  kullanm ömrü (yaklak 15.000 saat)

SensorLight Plus 18 W

ESL Tasarruf
sarruf Ampulü 14 W

17,50 €

11,00 €

ç ve d mekanlarda kullanlabilir.

TOSEL

LDR
SensorLight Plus

SensorLight Plus

ESL 14 W

Ürün No.

15 W Beyaz
621810

18 W Beyaz
621919

Boyutlar (YxGxD)

145 x 58 x 58 mm

153 x 58 x 58 mm

Gün I
2700 K
622015

Elektrik Balants

230 - 240 V

230 - 240 V

48 x 12 mm

Boyutlar (YxGxD)

Alaca Karanlk Ayar

2 - 2000 Lux

2 - 2000 Lux

230 - 240 V

Elektrik Balants
Duy
Uzun Kullanm Ömrü

Beyaz Ik
6000 K
622022

Duy

E 27

E 27

E 27

Frekans

50/60 Hz

50/60 Hz

LDR Says
(Light Dependent Resistor)

3 adet k ölçüm alanl
1 LDR

3 adet k ölçüm alanl
1 LDR

50.000 üzerinde
açma/kapatma

Uzun Kullanm Ömrü

yaklak 15.000 saat

yaklak 15.000 saat

Lümen

900

1100

Koruma Türü

IP 30

IP 30

Koruma Snf

II

II

75

WATT

Ürün No.

WATT

100
750
WATT
WATT

900 lümen
15 Watt
15.000 saat

15
WATT

900 lümen
14 Watt
15.000 saat

18
15
WATT
Fiyatlarmza KDV dahil deildir.
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