Lyskaster Spot DUO Connect

Spot er en serie med lyskastere/spotlights i moderne design, som kommer i flere ulike utførelser. Bruksområdet er f.eks. ved entréer, garasjer og mellomganger i både
private hus og offentlige miljøer. Spot DUO Connect-versjonen har integrert Bluetooth-kommunikasjon og har en diskret bevegelsessensor som tenner lyset ved
bevegelse i detekteringsområdet. Lyskasterens funksjoner stilles inn direkte på mobilen med Steinels gratis-app Smart Remote. Spot DUO Connect kan kobles
sammen og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth.
Kapslingsklasse: IP44, klasse I
Montering: Vegg. Utendørs. Optimal monteringshøyde 2,1 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir bevegelsessensoren kortere eller dårligere følsomhet.
Opptil 10 stk Spot med eller uten sensor kan kobles sammen via styreledning. Alla lyskasterne i gruppen tennes når lyskasterne med sensor registrerer bevegelse.
Tilkobling: To innføringshull med strupenippel 12 mm nederst for tilkobling bakfra. Avstandsstykker for tilkobling av utenpåliggende ledning. Koblingsklemme 3 x 2,5
mm² (fase, nulleder, jordleder).
Utførelse: Lyskaster/spotlight med bevegelsessensor. Lyskilden kan stilles inn ved å vinkle den 90° vertikalt samt vri den 180° horisontalt. Lyskasterhode av
aluminium. Veggfeste av polykarbonat. Sensorens funksjoner stilles inn via vrider på baksiden av lyskasterhodet. Alle detaljer er lakkert i fargen antrasitt.
Bevegelsesdetektor: IR-sensor som detekterer maks 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren). Ved gangretning rett mot er detekteringsområdet ca.
2 meter. Overvåkingsvinkel 90°. Etterlystid er innstillbar 5 sek - 60 min. Fotocelle: 2-2000 lux
Lyskilde: GU10 LED, max 7W, 550 lm. Lyskilde følger med.
Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C
Elektriske data: 220-240V, 50/60Hz
Mål: 98 x 247 x 175 mm
Øvrig: Alle innstillinger av sensorens funksjoner, f.eks. innstilling av etterlystid og skumringsnivå, må skje med gratis-app for mobil/nettbrett. Kommunikasjon fra mobil
skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling. Utførte innstillinger sendes samtidig videre til alle armaturer i sammen gruppe. Ytterligere modeller er Spot DUO, Spot
ONE, Spot Garden, Spot Way (sokkel), og alle fås i Bluetooth-versjon.
Leverandør: Steinel
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