
Manual
Magnum strålkastare sensor 30- 50W

OBS
• All installation ska utföras av en behörig installatör
• Armaturen avses att installeras med den förmonterade gummikabel som levereras

med armaturen. Skulle skador uppkomma vid utbyte utav den medföljande kabeln
kan produktgarantin påverkas.

• Undvik installation av armaturen i närheten av andra ljuskällor
eller ventilation eftersom sensorn kan påverkas.

• Max. projiceringsområdet (15 lux): 30W = 50m² / 50W = 70m²

• Armaturen får ej övertäckas.
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Ljuskälla
Integrerad LED: Enligt specifikation

Spänning (V)
85-265 AC 50Hz/60Hz
Effekt
50W
Spridningsvinkel
60°
Ljuskälla
Integrerad LED
IP-klass
IP65
Mått
322x357x105 (HxBxD, mm)
Vikt 
4kg
Lämlig monteringshöjd
3-6m

Spänning (V)
85-265 AC 50Hz/60Hz
Effekt
30W
Spridningsvinkel
60°
Ljuskälla
Integrerad LED
IP-klass
IP65
Mått
238x294x80 (HxBxD, mm)
Vikt
2,3kg
Lämlig monteringshöjd
2-6m
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Justera vinkeln med hjälp av fästskruvarna på bärkonsolen.  
För bästa sensordetektering, vinkla armaturen >10°, dra åt fästskruvarna. 
Anslut kabeln.

Välj funktion på lägesomställaren på baksidan av armaturen. 
Läge I - PIR-sensor och ljusrelä.  
Läge II - endast ljusrelä, tänder vid 10Lux

Vid läge I - Öppna armaturen för sensorinställning
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Montera armaturen med medföljande bygel.
Se till att det är fritt >1m framför armaturen och >20cm i sidled.

ON = Armaturen tänds <10Lux
OFF = Ljusrelä är avstäng

ON  = Känslighet PIR 50%
OFF = Känslighet PIR 100%

Välj funktioner på PIR-sensorn. 
Vid flera valdra tidsinställningar kommer lägsta tiden väljas per automatik.

När alla inställningar är gjorda och spänningen slås på går armaturen in i ett 
uppstartsläge och tänds upp en kort stund.

Välj hålltid
(5 ") 5 sekunder
(30 ") 30 sekunder
(1 ') 1 minut
(3 ') 3 minuter
(5 ') 5 minuter 
(8 ') 8 minuter

ON  = Välj önskad hålltid

Endast skymningsrelä

Armaturen är avstängd
Rörelse och skymningsrelä

30W: 2-6m
50W: 3-6m 

Installationshöjd

Utbytbar LED ljuskälla av en fackman. Utbytbart drivdon av en fackman.


