
OccuSwitch - o
mişcare perfectă
OccuSwitch

OccuSwitch este un detector de mişcare cu întrerupător integrat. Acesta stinge

luminile dintr-o cameră sau dintr-o zonă neocupată, astfel reducând cu până la 30%

consumul de energie electrică. OccuSwitch poate comuta orice sarcină de maximum

6 A şi poate controla o zonă având între 20 şi 25 m<sup>2</sup>. Un conector

detaşabil pentru alimentare permite instalarea uşoară şi montarea OccuSwitch în

tavan. Este disponibil un cablu Wieland separat pentru o instalare uşoară, rapidă şi

lipsită de probleme

Beneficii
• Reducerea consumului de energie cu până la 30% şi amortizare bună

• Funcţionează cu aproape orice tip de lampă sau de corp de iluminat

• Uşor de instalat, permite o instalare şi mai rapidă prin conectorii Wieland opţionali.

Caracteristici
• OccuSwith are un temporizator inteligent care extinde timpul de aşteptare cu 10

minute dacă se detectează mişcare la scurt timp după stingere, presupunându-se

că zona este încă folosită dar există mişcare foarte puţină.

• OccuSwith are un scut retractabil care poate fi folosit pentru a ecrana zone, de ex.

coridoare adiacente zonei controlate de OccuSwitch

Cerere
• OccuSwitch este proiectat pentru utilizare în birouri, şcoli şi alte aplicaţii similare,

inclusiv toalete, camere de depozitare etc.

• Este optimizat pentru montaj încastrat în tavan şi pentru înălţimi de montare între

2,5 şi 4 metri

• Cutia pentru suprafeţe permite, de asemenea, montajul pe suprafeţe cu cablaj

încastrat sau cu tuburi montate pe suprafeţe
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