Fotocelle Nightmatic 5000-3 nattsparefunksjon

NM 5000-3 er et lysrelé fra Steinel med justerbar nattsparefunksjon, som innebærer at NM 5000-3 kan slukke tilkoblede lamper under en del av natten.
Nattsparefunksjonen er trinnløst justerbar med tidligste slukketid ca. 22.00, med mulighet for helt frakoblet funksjon. Om nattsparefunksjonen er tilkoblet kan man
velge om lysreléet skal tenne lampene ved kl. 05.00 (ikke justerbar tid) og fram til det lysner. NM 5000-3 måler dagens og nattens lengde og kan med hjelp av disse
verdiene regne ut nattsparefunksjonens slukk- og tenntider. Lysreléet kan kobles sammen med Steinels bevegelsessensorer slik at sensoren tenner lyset (når
nattsparefunksjonen har slukket lyset) når noen nærmer seg eiendommen.
Elektronikken har ingen klokke, men den måler lengden på natten og kan utifra det beregne tenn- og slukktider. Etter driftssetting lyser lampene hele første natten, og
i løpet av denne tiden beregner NightMatic nattens lengde. Følgende netter justeres tiden gjennom nye målinger. La derfor elektronikken få noen døgn på å tilpasse
seg.
Bruksområde: Utendørs, for styring av mindre belysningsanlegg.
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vegg, kan plasseres nærme lyskilder, minste avstand 0,5 meter.
Tilkobling: Bakfra på boksen eller via utenpåliggende kabel fra siden. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² + jordskrue.
Utførelse: Lysrelé med nattsparefunksjon og konstantlys med kvadratisk deksel. Innstilling av skumringsnivå og nattsparefunksjon utføres direkte på lysreléet eller
via fjernkontrollen Smart Remote. NM 5000-3 måler dagens og nattens lengde og kan med hjelp av disse verdiene regne ut nattsparefunksjonens slukk- og tenntider.
Det innebærer at lysreléet må ha konstant strømforsyning, for en sikker drift. Alle plastdetaljer av polykarbonat.
Sensor: Skumringsnivå 2-1000 lux. Nattsparefunksjon kan stilles inn med tidligste slukketid ca. 22.00, og med mulighet for helt frakoblet funksjon. Når
nattsparefunksjonen er aktivert, kan man velge om tilkoblede lamper skal tennes ved ca. kl. 05.00 eller om de skal forbli slukket. Tiden for tilkobling på morgenen er
ikke justerbar.
Maksimal belastning: Maks. 8 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer, dog total last maks. 1000 W lysrør. 2000 W resistiv last. C ≤176 µF. Relé med
nullpunktsbrudd, som gir bedre mulighet for å klare høy startstrøm fra HF-forkoblinger/drossler. Minste last 1 W.
Omgivelsestemperatur: -25°C - +50°C
Mål: 95 x 95 x 41,5 mm
Leverandør: Steinel

Varenummer
Elnr: 1403675 (011697) - Nightmatic 5000-3, COM1, hvit
Elnr: 1403677 (011680) - Nightmatic 5000-3, COM1, sort

Tilbehør
1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
104969 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg
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