
STROPNÍ INFRAÈERVENÉ POHYBOVÉ
ÈIDLO LX 28A,B

                                            Instalujte èidlo na vhodné místo, kde jeho èinnost nebude ovlivnìna pøímým proudìním
                                            teplého vzduchu od topidla, sluneèním záøením a jinými rušivými vlivy.

Instalace: 

Po zapojení otestujte všechny funkce a ujistìte se o správném nastavení.

1, Vyberte vhodné místo, nejlépe však napøíè hlídané plochy do výšky  >2,2 m,
     v minimální vzdálenosti 1,5 m od svítidla.

3, Vypnìte hlavní pøívod el.energie, pøipojte vodièe dle schématu a poté pøipevnìte 
    èidlo na stìnu (viz.obr.2).

4, Nastavte parametry citlivost na svìtlo, doba sepnutí a deteèní dosah dle Vašich 
    požadavkù.

Stropní èidlo LX28A,B slouží k automatickému spínání osvìtlení po 
narušení detekèního pole. Hlavní výhody jsou velký detekèní úhel v 
horizontální i vertikální rovinì, regulace citlivosti na svìtlo, nastavitelná 
doba sepnutí a indikace funkce èidla .

2, Odstraòte pøední kryt èidla (viz. obr.1)

5,  Pøipevnìte zpìt pøední kryt èidla (viz. obr.1)
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1. Identifikace den/noc: Regulaèní prvek citlivosti na svìtlo
    slouží k nastavení doby mezi denním svìtlem a šerem 
    nebo tmou. Tím zabráníme spínání svìtla ve dne.

2. Doba sepnutí: Tímto regulaèním prvkem lze nastavit
    požadovanou dobu, po kterou má svítidlo po každé
    aktivaci zùstat rozsvíceno.

PHOTO - regulace citlivosti
                na svìtlo 
TIME     - doba sepnutí
SENS    - zmìna dosahu
 

3. Zmìna dosahu: Lze regulovat dosah èidla maxim.
    do 12 m.

Detekèní pole:

Funkce:

LX28 A

LX28 B

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuøim 664 34
Tel./fax: 541 230 216
www.elbock.cz

Záruka na výrobek je 2 roky.

V pøípadì záruèního a 
pozáruèního servisu, 
zašlete výrobek na adresu 
výrobce.

Záruka se nevztahuje na vady 
zpùsobené chybnou instalací!

Pb

Životnost kontaktù je pøi maximální zátìži zaruèena na 10.000 sepnutí.

Napájení: 230 V/ AC, 50 Hz
Imax: 6 A

žárovka 1200 W
halogen   350 VA
trafo   350 VA
záøivka nekompenzovaná   350 VA
záøivka kompenzovaná nedoporuèujeme 
úsporné žárovky max. 5 ks 

Detekèní dosah: max. 12 m (nastavitelná)
Detekèní úhel (pøi 22°C): 360° 
Prac.teplota: 0°C ~ +40°C
Doba sepnutí: 5 s ~ 10 min (nastavitelná)
Instalaèní výška: > 2.2 m
Regulace citlivosti na svìtlo: < 3 ~ 1000 Lux (nastavitelná) 

Technické parametry
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