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Megadott alkonykapcsolási érték 
- Nappali üzemmód  

Nyitás-zárás funkció a programo-
zás után a gyermek és szabotázs 
védelem érdekében.

Megadott alkonykapcsolási érték 
-  kb. 100 Lux = Kezdő alkonyodás

Automatikus beolvasási funkció 
-  Nyomógomb az aktuális fényérték 
elmentéséhez

Megadott alkonykapcsolási érték 
-  kb. 25 Lux = Előrehaladott
alkonyodás

Parti program 
-  Fény be vagy kikapcsolása 
12 órára

 
Megadott alkonykapcsolási érték 
- Éjjeli üzemmód

RESET
Reset 
- Minden funkció nullázása

15
sec  – 

16
min

8 előre megadott időzítés 
15mp és 16perc között

Co
Szabadság és komfort funkció 
-  A világítás automatikus bekapcso-
lása sötétedéskor

Alarm
Riasztási funkció 
-  A csatlakoztatott világítás villogtatása 
felismert mozgás esetén

TEST

Teszt üzemmód 
-  A környezeti megvilágítástól füg-
getlenül beállítható az érzékelési 
tartomány

LED

LED gomb
-  Funkció kijelzések be és 
kikapcsolása

Impulzus funkció 
-  Egy rövid kb. 1mp-es impulzus 
küldése pl. egy ajtógong aktivá-
lásához.

PIR 360°-os alábújás elleni védelem
be és kikapcsolása

Világítás kikapcsolása 
-  Aktiválás után még 2mp áll ren-
delkezésre az érzékelési tartomány 
elhagyására mozgásérzékelés nélkül. 

-S+
Érzékenység beállítása az érzékelő 
hatótávolságának elektronikus 
növelésével vagy csökkentésével

| LUXOMAT® IR-RC

 TERMÉKINFORMÁCIÓ MŰSZAKI ADATOK

Típus Szín Cikkszám

LUXOMAT® IR-RC szürke 92000

          Lithium CR2032 - 
3 Volt (doboz tartalmazza)
 függ a fényviszonyoktól 
felhős vagy sötét időben: 
5 - 6 m;
napfénynél: 
2 - 3 m

Ho 80 x Sz 60 x Ma 8 mm

 �A LUXOMAT® IR-RC távirányító használ-
ható az AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 
230 automatikus fényforrásokhoz és az 
RC-plus next 230 ZW mozgásérzéke-
lőkhöz!

  Az infravörös LUXOMAT® IR-RC távirá-
nyítóval minden beállítás a földön állva 
kényelmesen, létrázás nélkül elvégezhető. 
Alkalmas a következő mozgásérzékelőkhöz: 
LUXOMAT® RC-plus next 130/230/280

  A sokrétű programozási lehetőségekkel min-
denkor az egyéni igényeknek megfelelően 
állíthatók be a mozgásérzékelők.

  Az opcionálisan kapható IR-RC-vel olyan 
funkciók is elérhetők, mint az aktuális meg-
világítási szint beolvasása, vagy a 2 mp-s 
teszt funkció.

  A világítás bármikor be vagy kikapcsolható 
egy egyszerű gombnyomással. A villanykap-
csoló felszerelése ezzel fölöslegessé válik.

  A praktikus fali tartót (mérete (kb.): 63 x 29 
x 19 mm) a doboz tartalmazza.
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