B.E.G.

LUXOMAT

Fjernbetjeninger til bekvem styring
og tilstedeværelsessensorer

af®bevægelses-

| LUXOMAT ® IR-LC-plus


Tekniske data

Produktinformation

Lithium CR2032 3 Volt (inklusive)
afhængig af lysforholdene
overskyet eller mørke:
5 til 6 m;
direkte solskin:
2 til 3 m

infrarød-fjernbetjeningen LUXOMAT®
IR-LC-plus kan alle indstillinger udføres
bekvemt fra jorden, uden besværlig opstilling af stiger. Den er egnet til bevægelsessensorerne: LUXOMAT® LC-plus 280

Med

Ved

hjælp af forskellige programmer
kan bevægelsessensoren til enhver tid
tilpasses til individuelle krav, også efter
monteringen.

L 80 x B 60 x H 8 mm

Fjernbetjeningen LUXOMAT® IR-LC-plus

Yderligere

funktioner, som f.eks.
automatisk indlæsning af den aktuelle
luxværdi eller den nyttige 2 sek.-testfunktion, kan udføres med IR-LC-plus,
som kan bestilles som ekstraudstyr.

kan også anvendes til LED-stråleren
FLC-280-LED og automatik-lampen
AL5-LC!

kan til enhver tid tændes eller slukkes med et tryk på en tast. En yderligere
montering af en afbryder er således ikke
nødvendig.
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Lyset

En

praktisk vægholder (dimensioner
(ca.): 63 x 29 x 19 mm) medfølger.
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Program-funktioner

Fjernbetjening
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Foruddefineret luxværdi
- Dagdrift

Åbning og lukning af programmertilstand – også børne- og sabotagebeskyttelsesfunktion efter udført
indstilling

Foruddefineret luxværdi
- ca. 100 Lux = begyndende
skumring

Automatisk indlæsningsfunktion
- Tast til at gemme den aktuelle
luxværdi

Foruddefineret luxværdi
- ca. 25 Lux = fremskreden
skumring

Partyprogram
- Tænding og slukning af lys i
12 timer

Foruddefineret luxværdi
- Natdrift

15
sec

til

8 foruddefinerede tændingstider
fra 15 sek. til 16 min.

16
min

Alarmfunktion
- Den tilsluttede belysning blinker
efter detekteret bevægelse

Alarm

LED
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RESET

Reset
- Nulstilling af alle funktioner

Co

Ferie- og komfortfunktion
- Automatisk tænding og slukning
af belysning ved opnåelse af den
indstillede luxværdi

TE ST

Testdrift
- Det overvågede område kan
scannes uafhængigt af omgivelseslysstyrken og derefter bekvemt
indstilles.

LED-tast
- Tænding og slukning af funktionsvisning

Impulsfunktion
- Sender en kort impuls på ca.
1sek., f.eks. til aktivering af en
dørklokke.

Indstilling af følsomhed vha. elektronisk øgning eller nedsættelse af
sensor-rækkevidden

Slukning af belysning
- Derefter i 2 sek. ingen bevægelsesdetektering: Muliggør forladelse af
detekteringsområdet

Bestillingsbetegnelse

Farve

Artikelnummer

LUXOMAT IR-LC-plus

grå

92095

®

