
Αισθητήρας άμεσης
ενεργοποίησης
MASTER Plastic LED Sensor

Μια έξυπνη ενεργειακά αποδοτική προσθήκη για οποιοδήποτε σπίτι. Χάρη στον
ενσωματωμένο αισθητήρα, αυτός ο σύγχρονος λαμπτήρας LED μπορεί να ανιχνεύσει την
παρουσία σας καθώς πλησιάζετε και να ενεργοποιηθεί αυτόματα. Μειώνει το κόστος
συντήρησης περιορίζοντας τη συχνότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων και
προσφέροντας μεγάλη διάρκεια ζωής 15,000 ωρών. Επιπλέον, παρέχει εξαιρετική ποιότητα
φωτός.

Οφέλη
• Μεγάλη διάρκεια ζωής -- μειώνει το κόστος συντήρησης περιορίζοντας τη συχνότητα

αντικατάστασης λαμπτήρων
• Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός που ανάβει τους λαμπτήρες σας

αυτόματα

Χαρακτηριστικά
• Γωνία ανίχνευσης: 90 μοίρες, που αντιστοιχεί σε απόσταση ανίχνευσης 2 m, με

υποθετικό ύψος 2,7 m.

• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Εύκολη αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με βάσεις E27 και B22

• Φως χωρίς ακτινοβολία UV και IR
• Χωρίς υδράργυρο και επικίνδυνα υλικά - Συμβατό με την οδηγία RoHS

Εφαρμογή
• Φωτισμός κατοικημένων περιοχών/εγκαταστάσεων/ασφαλείας
• Δεν προορίζεται για χρήση σε περιεχόμενα φωτιστικά
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Versions

LED Sensor A60 E27 WW POS1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

C

D Product D C

MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 827 62,5 mm 122 mm

MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840 62,5 mm 122 mm

MASTER Plastic LED Sensor
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Γενικές πληροφορίες
Βάση-κάλυμμα E27

 
Τεχνικός φωτισμός
Γωνία δέσμης (ονομ.) 280 μοίρα(ες)

LLMF στο τέλος της ονομαστικής

διάρκειας ζωής (ονομ.)

70 %

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση (ονομ.) 220-240 V

Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,5 s

 
Θερμοκρασία
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας

(ονομ.)

75 °C

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Όχι

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Φινίρισμα λαμπτήρα Ματ

Σχήμα λαμπτήρα A60

 
Έγκριση και εφαρμογή
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 8 kWh

Τεχνικός φωτισμός
Order Code Full Product Name Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)

39945700 MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 827 2700 K

39949500 MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840 4000 K

MASTER Plastic LED Sensor
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