
B.E.G. LUXOMAT®
Mozgásérzékelők kültéri alkalMazásra

energiamegtakarítás, a biztonság és kényelem érdekében
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230 V~ ±10 %  
(kérésre más üzemi feszültséggel is 
szállítható)

280°

max. 20 m keresztirányú áthaladás 
esetén (tangenciális)

IP54 / II. osztály / 

Ho 121 x sz 71 x ma 85mm

-25°C – +50°C

UV és ütésálló polikarbonát

IR-RC, IR-RC-Mini

1 csatorna (világítás vezérlés)

3000 W, cosϕ = 1;  
1500 VA, cosϕ = 0,5
15 mp - 16 perc vagy impulzus a 
gong funkcióhoz

2 - 2000 Lux

| LUXOMAT® rC-plus next 280

típus szín Cikkszám

rC-plus next 280 fehér 97003

rC-plus next 280 barna 97013

rC-plus next 280 fekete 97023

tartozék (opcionális)

lUXoMat® ir-rC szürke 92000

lUXoMat® ir-rC-mini szürke 92090

Védőkosár BSK fehér 92467

Megközelítés

Áthaladás

Alábújás védelem
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  lUXoMat® RC-plus next mozgásérzékelő 
280° érzékelési tartománnyal

  lUXoMat® IR-RC távirányítóval ki és be-
kapcsolható 360°-s alábújás védelem a 
holttér nélküli érzékelés érdekében.

  Új: Energiamegtakarítás a dinamikus 
időzítéssel

  A takaró lamellák alkalmazásával fo-
kozatmentesen állítható be az érzékelési 
tartomány.

  3 modern szenzor 3 külön érzékelési tar-
tománnyal és külön mozgásteszt kijelzéssel

  A mozgás irányának jobb érzékelése és 
beállítása egy továbbfejlesztett teszt üzem-
módban.

  Érzékelő aljzata kompatibilis a lUXoMat® 
RC-plus és lUXoMat® Vario készülékekkel

  Beállítások nélküli azonnali üzembe helyezés 
a gyári beállításokkal

  Falra, mennyezetre vagy külső sarokra 
szerelhető

  Speciális aljzattal együtt,  
sarokszereléshez
  Csatlakozókábel bevezetése felülről, alulról 
és hátulról lehetséges

  Dugaszoló aljzat egykezes szereléshez

  Alkalmazási példák:  
ház két oldalának, parkolóhelyek, rak-
tárcsarnokok megfigyelése

Védőkosár árnyékoló lamellák:  
20. oldalon!

RC

rC tag  
20. oldalon!


