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 - Mikrofalowy czujnik ruchu BWM-1
 - Montaż sufitowy
 - Kąt detekcji 360º
 - Obciążenie maksymalne 300VA
 - Nastawialna odległość zadziałania (promień) - skokowo
 - Nastawialny czas działania - skokowo
 - Nastawialne natężenie oświetlenia - skokowo
 - 5 lat gwarancji

Cechy produktu

www.se-led.eu/BWM-1

 - Mikrofalowy czujnik ruchu przeznaczony do montażu w oprawach oświetleniowych lub jako  
samodzielne urządzenie w systemach oświetlenia wewnętrznego, montaż sufitowy 

Zastosowanie
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Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty 
były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_12_22/

BWM-1

Indeks SL-600

Napięcie sieciowe 220V ÷ 240V AC

Częstotliwość sieci 50Hz

Pobór mocy 0,9W

Kąt detekcji 360o

Częstotliwość fal 5,8 GHz CW-Radar, ISM-Band

Moc transmisji <0,2mW

Obciążenie maksymalne 300VA

Obszar detekcji (SENS) sufit: od 1m do 8m (promień), nastawialny skokowo

Czas załączenia (TIME) od 10s do 12min, nastawialny skokowo

Natężenie oświetlenia otoczenia (LUX) od 3lux do 2000lux, nastawialny skokowo

Wysokość montażu sufit: od 1,5m do 3,5m

Temperatura otoczenia (ta) od -20oC do +40oC

Materiał obudowy tworzywo sztuczne

Stopień ochrony IP20

DANE TECHNICZNE

RYSUNEK WYMIAROWY PANEL USTAWIEŃ

WŁAŚCIWOŚCI
 - Mikrofalowy czujnik ruchu emitujący fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (5,8 GHz)  ze zintegrowanym układem  
scalonym

 - Detekcja zmian echa wywołanych drobnymi ruchami w obserwowanym obszarze - detekcja ruchu za cienkimi ścianami, drzwiami   
i przez szyby

 - Praca zarówno w dzień,  jak i w nocy
 - Montaż w oprawach oświetleniowych lub jako samodzielne urządzenie w systemach oświetlenia wewnętrznego, montaż sufitowy
 - Zastosowanie: do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, garaży lub pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych, szczególnie   
w budynkach użyteczności publicznej

ZAKRESY USTAWIEŃ
SENS  -  Ustawianie obszaru detekcji
 Obszar detekcji czujnika ruchu jest regulowany skokowo. Można go dostosować do miejsca użytkowania: 
 detekcja w odległości promienia 1m (dla niewielkich pomieszczeń), 5m, 8m (dla przestrzeni otwartych, dużych pomieszczeń)

TIME -  Ustawienie czasu załączenia
 Czas załączenia liczony jest od momentu wykrycia ruchu do momentu wyłączenia światła. Czas załączenia jest regulowany 
 i można go ustawić skokowo od wartości minimalnej 10 sekund do maksymalnej wartości 12 minut.

LUX -  Natężenie oświetlenia otoczenia
 Czujnik ruchu może pracować zarówno przy oświetleniu dziennym jak i nocnym. Może pracować niezależnie od pory dnia
 (ustawienie „000”, 2000 lux) lub gdy oświetlenie otoczenia jest mniejsze niż 3 lux (ustawienie „001”, noc).
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