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Lichtregelapparatuur » Stand-alone sensoren » OccuSwitch

OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde
schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte
als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30%
elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A
schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25
m<sup>2</sup>. Een losneembare netspanningsconnector
vereenvoudigt de installatie en montage van de
OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-
kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en
probleemloze installatie.

Energiebesparingen tot 30% en goede terugverdientijd
Werkt met nagenoeg alles types lampen en armaturen
Gemakkelijk te installeren, maakt zelfs snellere
installatie mogelijk met optionele Wieland-connectors.

OccuSwitch heeft een slimme timer die de
vertragingsduur verlengt met 10 minuten indien kort na
uitschakelen een beweging wordt gedetecteerd, ervan
uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met
zeer weinig bewegingen
De OccuSwitch heeft een intrekbaar scherm dat
gebruikt kan worden voor het afschermen van ruimten,
bijv. gangen naast de ruimte die door de OccuSwitch
wordt geregeld
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LRH1070/00 Sensr Surface Box

 

 

Product

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

73138499 LRM1070/00 Sensr Mov Det St 1 114.00€

73140799 LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir 1 154.00€

73143899 LRH1070/00 Sensr Surface Box 1 17.80€



Lichtregelapparatuur » Stand-alone sensoren » OccuSwitch DALI

OccuSwitch DALI

De OccuSwitch DALI is een gecombineerde sensor en
regelaar voor dimmen en schakelen afhankelijk van de
aanwezigheid van mensen en de beschikbaarheid van
daglicht, met opties voor lokale overbrugging, parallelle
werking en netwerkkoppeling met
gebouwbeheersystemen. LRM2070/10 BASIC - Twee
DALI-uitgangen voor armaturen aan raam- en gangzijde
(zonder ingebruikstelling). LRM2080/10 ADVANCED - Tot
22 units kunnen parallel worden aangesloten in de
aanwezigheidsmode. Heeft één DALI-uitgang en vereist
ingebruikstelling voor werking aan raam- of gangzijde.
LRM2090/10 BMS - Met DALI-interface voor koppeling
met een gebouwbeheersysteem. Kan gebruikt worden met
elke DALI-regelaar of aansluiting die voldoet aan de DALI-
standaard. Heeft één DALI-uitgang en vereist
ingebruikstelling voor werking aan raam- of gangzijde.

Energiebesparingen tot 55% en goede totale
exploitatiekosten
Voegt comfort toe aan lokale regeling
Gemakkelijk te gebruiken (werkt recht uit de doos) maar
ook gemakkelijk aan te passen aan specifieke
toepassingen of gebruikseisen

Geavanceerde aanwezigheids- en daglichtafhankelijke
regeling met afzonderlijke algoritmen voor venster- en
gangzijde
Intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het
afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte
die door de OccuSwitch DALI wordt geregeld
Drukknopinterface voor het gebruiken van standaard
bedrade schakelaars
Energie-indicator toont het relatieve energieverbruik
BMS-uitvoering werkt via de DALI-interface samen met
nagenoeg elk gebouwbeheersysteem

LCC2070/00 Cable Basic

 

 

Product

LRM2070/10 Basic

 

Product

LRH2070/00 Surface Box

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

73230599 LRM2070/10 Basic 1 153.00€

73234399 LRM2080/10 Advanced 1 183.00€

73236799 LRM2090/20 BMS 1 219.00€

73248099 LCC2070/00 Cable Basic 1 53.70€

73250399 LCC2080/00 Cable Adv + BMS 1 53.70€

73252799 LRH2070/00 Surface Box 1 20.70€
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