Finder Seria 18.
Rozszerzona gama czujników ruchu i obecnoÊci
- wi´ksza ró˝norodnoÊç i funkcjonalnoÊç

Obszar detekcji

Since 1954, light when you need it

Seria 18
Zastosowanie
korytarze w hotelach i biurach,
ciàgi komunikacyjne

Typ 18.11
zewn´trzyn (IP54).
Monta˝ Êcienny

h3m

Typ
18.41

Typ 18.01
wewn´trzny.
Monta˝ Êcienny
Typ 18.31
wewn´trzny.
Monta˝ w sufit

4m

Obszar detekcji
A
18 m

h3m

30 m

4m

Typ
18.51

Zastosowanie

8m

Biura, szkoły, miejsca
niskiej aktywnoÊci fizycznej

Obszar detekcji

B

Dwa obszary wykrywania (h=3m):
A: obecnoÊç (mikro-ruchy):
(4x4)m
B: ruch: (8x8)m
Obszar odczytu: 360°

A

h 1.1 m
9m

Zastosowanie

ZDPPLXX18GL - V/13
1 - SAN - Printed in Italy

Specjalny do montowania
na Êcianie

Obszar detekcji
A
9m

WysokoÊç monta˝u: 1.1 m
(przykład)
A: Ruch promieniowy
B: Ruch obwodowy
Kàt odczytu: 180°

18 m

Typ
18.61

Typ 18.21
wewn´trzny.
Monta˝ na
sufit

B

FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny
FINDER nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody osób, rzeczy, wynikajàcych z nieprawidłowego urzytkowania lub monta˝u produktów.

Obszar wykrywania (h= 3m):
30m długoÊci – 4m szerokoÊci
A: Ruch promieniowy
B: Ruch obwodowy

Czujnik ruchu i obecnoÊci 10 A

B

Typ 18.41
Czujnik ruchu montowany
w sufit. Przeznaczony do
koryta˝y do 30m długoÊci

Typ 18.51
Typ 18.41
Czujnik ruchu
do koryta˝y.
Monta˝ w sufit.

Czujnik
obecnoÊci.
Monta˝
w sufit.

Typ 18.61
Czujnik ruchu do
montowania Êciennego.

Typ 18.51
Czujnik obecnoÊci montowany
w sufit. Wysoka czułoÊç i
równomierne wykrywanie

Since 1954, light when you need it

Typ 18.61
ISO 9001:2008

www.findernet.com

ISO 14001:2004

Czujnik ruchu
naÊcienny.
Szeroki kàt detekcji

Nowa generacja czujników
ruchu i obecnoÊci

Seria 18 - Czujnik ruchu i obecnoÊci 10 A
Wszystko w jednym: wszystkie akcesoria monta˝owe znajdujà si´
w opakowaniu - po prostu uzyj odpowiednich do Twojej instalacji
Typ

Sufit podwieszany

W puszk´

18.41

18.51

18.61

1Z

1Z

1Z

10 / 20 (100 A 5 ms)

10 / 20 (100 A 5 ms)

10 / 20 (100 A 5 ms)

250 / 400

250 / 400

250 / 400

Natynkowy
Wersje wpuszczane
w Êcian´ lub sufit

Czujnik ruchu PIR do koryta˝y typ 18.41
Zaprojektowany do u˝ytku w prostokàtnych pomieszczeniach,
takich jak lobby hotelowe i korytarze, biura i ciàgi
komunikacyjne. Specyficzne mo˝liwoÊci tej wersji zostały
uzyskane dzi´ki kombinacji specjalnych soczewek i
elektroniki, co umo˝liwia detekcj´ na przestrzeni po
15 metrów z obydwu stron urzàdzenia, dajàc powierzchni´
o 30 metrach długoÊci i 4 metrach szerokoÊci. Z odległóÊci
15 metrów wykrywane sà ruchy poprzeczne, w granicach
9 metrów ruchy równoległe.

18.41

Wersje na
powierzchni´

Dane zestyków

18.51

IloÊç zestyków
Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia

A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Typ

Czujnik ruchu i obecnoÊci PIR typ 18.51
Zaprojektowane specjalnie do wykrywania bardzo drobnych
ruchów, dzi´ki czemu znajdujà zastosowanie w biurach,
szkołach i ogólnie rozumianych miejscach pracy. Soczewki
zostały opracowane do osiàgni´cia dwóch stref czułoÊci:
całoÊciowo na obszarze 8 x 8 metrów wykrywane sà
normalne ruchy, w cz´Êci centralnej 4 x 4 metry mo˝liwe
jest wykrywanie obecnoÊci poprzez wykrywanie bardzo
małych ruchów.

Wpuszczany w Êcian´

Monta˝ w puszk´ Êciennà

2500

2500

2500

VA

450

450

450

Dopuszczalne obci˝enie: ˝arowe/halogen 230V W

1000

1000

1000

Âwietlówki ze statecznikiem elektronicznym W

500

500

500

Âwietlówki ze statecznikiem indukcyjnym W

350

350

350

CFL W

300

300

300

LED 230 V W

300

300

300

Halogen lyb LV LED ze statecznikiem elektronicznym W

300

300

300

Halogen lub LV LED ze statecznikiem indukcyjnym W

500

500

500

AgSnO2

AgSnO2

AgSnO2

110…230

110…230

110…230

1.5 / 1

1.5 / 1

1.5 / 1

V AC (50/60 Hz)

96…253

96…253

96…253

cykle

100 · 103

100 · 103

100 · 103

1…500

1…500

1…500

12 s…35 min

12 s…35 min

12 s…35 min

Patrz rys.

Patrz rys.

Patrz rys.

–10…+50

–10…+50

–10…+50

IP 40

IP 40

IP 40

Standardowy materiał zestyków
Zasilanie

Niesamowicie prosty, szybki i pewny i monta˝
B

C
1
2

2

1

TrwałoÊç mechaniczna AC1

lx

Nastawiany czas załàczania
Obszar detekcji
Temperatura pracy

°C

Stopieƒ ochrony
Schemat połàczeƒ

1

Czas załàczenia po ostatnim wykrytym ruchu
mo˝e byç nastawiony w granicach 12 sekund
do 35 minut.

VA (50 Hz)/ W

Nastawiany próg łàczenia

Podwójne zaciski dla łatwiejszego
łaczenia czujników serii 18 w grupy.
Maksymalny przekrój przewodu
dla ka˝dego zacisku to 2.5 mm2.
Zaciski posiadajà podejÊcia testowe
dla próbników.

Próg zadziałania mo˝e byç nastawiany od
wartoÊci najni˝szej (około 1 lx) do wartoÊci
optymalnej dla biór i miejsc pracy (około 500
Lx), z mo˝liwoÊcià wyłàczenia interwencji
czujnika nat´˝enia Êwiatła (nastawa ∞ lx).

V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy
Dane ogólne

Podwójne terminale

Regulacje

Dane cewki
Zakres napi´cia zasilania

A

Podłàczenia samozaciskowe zapewniajà szybki monta˝ kabli
lub koƒcówek kablowych w terminalach poprzez wciÊni´cie (A).
Zacisk w celu wyj´cia przewodu mo˝na otworzyç przyciskajàc
przycisk za pomocà Êrubokr´tu lub palca (C).
Gdy u˝yta jest linka konieczne jest u˝ycie przycisku zarówno
przy odłàczaniu (C), jak i podłàczaniu (B).

W myÊl najnowszych technik w dziedinie czujników ruchu ten produkt
posiada szeroki zakres detekcji 180°, jest przeznaczony do monta˝u
Êciennego. W zale˝noÊci od instalacji, 18.61 mo˝e byç
montowany w korytarzach razem z 18.41 jak i niewielkich
przestrzeniach, takich jak łazienki lub wàskich przejÊciach.
W szczególnoÊci mo˝e byç montowany jako element
zast´pujàcy tradycyjne włàczniki oÊwietlenia. Nowa
technologia Podwójnych Luster przyczynia si´ do
kompaktowego i nowoczesnego wyglàdu czujnika 18.61.
Powierzchnia wykrywania to półokràg o Êrednicy 9 metrów.

VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15

18.61

Podłàczenia wciskowe

Czujnik ruchu montowany Êciennie typ 18.61

Maks. moc łàczeniowa dla AC1

1
2

2

A: regulacja opóźnienia (I=12s; II=3min;
III=15min; IV=35min)
B: regulacja czułości: przystosowuje czujnik
do otoczenia w którym będzie używany,
unikając przypadkowych włączeń
C: regulacja jasności (I=1lx; II=10lx;
III=500lx; IV= zawsze ON (∞ lx)

A

B

C

L

L

L

N

N

N

Finder Seria 18.
Rozszerzona gama czujników ruchu i obecnoÊci
- wi´ksza ró˝norodnoÊç i funkcjonalnoÊç

Obszar detekcji

Since 1954, light when you need it

Seria 18
Zastosowanie
korytarze w hotelach i biurach,
ciàgi komunikacyjne

Typ 18.11
zewn´trzyn (IP54).
Monta˝ Êcienny

h3m

Typ
18.41

Typ 18.01
wewn´trzny.
Monta˝ Êcienny
Typ 18.31
wewn´trzny.
Monta˝ w sufit

4m

Obszar detekcji
A
18 m

h3m

30 m

4m

Typ
18.51

Zastosowanie

8m

Biura, szkoły, miejsca
niskiej aktywnoÊci fizycznej

Obszar detekcji

B

Dwa obszary wykrywania (h=3m):
A: obecnoÊç (mikro-ruchy):
(4x4)m
B: ruch: (8x8)m
Obszar odczytu: 360°

A

h 1.1 m
9m

Zastosowanie

ZDPPLXX18GL - V/13
1 - SAN - Printed in Italy

Specjalny do montowania
na Êcianie

Obszar detekcji
A
9m

WysokoÊç monta˝u: 1.1 m
(przykład)
A: Ruch promieniowy
B: Ruch obwodowy
Kàt odczytu: 180°

18 m

Typ
18.61

Typ 18.21
wewn´trzny.
Monta˝ na
sufit

B

FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny
FINDER nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody osób, rzeczy, wynikajàcych z nieprawidłowego urzytkowania lub monta˝u produktów.

Obszar wykrywania (h= 3m):
30m długoÊci – 4m szerokoÊci
A: Ruch promieniowy
B: Ruch obwodowy

Czujnik ruchu i obecnoÊci 10 A

B

Typ 18.41
Czujnik ruchu montowany
w sufit. Przeznaczony do
koryta˝y do 30m długoÊci

Typ 18.51
Typ 18.41
Czujnik ruchu
do koryta˝y.
Monta˝ w sufit.

Czujnik
obecnoÊci.
Monta˝
w sufit.

Typ 18.61
Czujnik ruchu do
montowania Êciennego.

Typ 18.51
Czujnik obecnoÊci montowany
w sufit. Wysoka czułoÊç i
równomierne wykrywanie

Since 1954, light when you need it

Typ 18.61
ISO 9001:2008

www.findernet.com

ISO 14001:2004

Czujnik ruchu
naÊcienny.
Szeroki kàt detekcji

Nowa generacja czujników
ruchu i obecnoÊci

Seria 18 - Czujnik ruchu i obecnoÊci 10 A
Wszystko w jednym: wszystkie akcesoria monta˝owe znajdujà si´
w opakowaniu - po prostu uzyj odpowiednich do Twojej instalacji
Typ

Sufit podwieszany

W puszk´

18.41

18.51

18.61

1Z

1Z

1Z

10 / 20 (100 A 5 ms)

10 / 20 (100 A 5 ms)

10 / 20 (100 A 5 ms)

250 / 400

250 / 400

250 / 400

Natynkowy
Wersje wpuszczane
w Êcian´ lub sufit

Czujnik ruchu PIR do koryta˝y typ 18.41
Zaprojektowany do u˝ytku w prostokàtnych pomieszczeniach,
takich jak lobby hotelowe i korytarze, biura i ciàgi
komunikacyjne. Specyficzne mo˝liwoÊci tej wersji zostały
uzyskane dzi´ki kombinacji specjalnych soczewek i
elektroniki, co umo˝liwia detekcj´ na przestrzeni po
15 metrów z obydwu stron urzàdzenia, dajàc powierzchni´
o 30 metrach długoÊci i 4 metrach szerokoÊci. Z odległóÊci
15 metrów wykrywane sà ruchy poprzeczne, w granicach
9 metrów ruchy równoległe.

18.41

Wersje na
powierzchni´

Dane zestyków

18.51

IloÊç zestyków
Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia

A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Typ

Czujnik ruchu i obecnoÊci PIR typ 18.51
Zaprojektowane specjalnie do wykrywania bardzo drobnych
ruchów, dzi´ki czemu znajdujà zastosowanie w biurach,
szkołach i ogólnie rozumianych miejscach pracy. Soczewki
zostały opracowane do osiàgni´cia dwóch stref czułoÊci:
całoÊciowo na obszarze 8 x 8 metrów wykrywane sà
normalne ruchy, w cz´Êci centralnej 4 x 4 metry mo˝liwe
jest wykrywanie obecnoÊci poprzez wykrywanie bardzo
małych ruchów.

Wpuszczany w Êcian´

Monta˝ w puszk´ Êciennà

2500

2500

2500

VA

450

450

450

Dopuszczalne obci˝enie: ˝arowe/halogen 230V W

1000

1000

1000

Âwietlówki ze statecznikiem elektronicznym W

500

500

500

Âwietlówki ze statecznikiem indukcyjnym W

350

350

350

CFL W

300

300

300

LED 230 V W

300

300

300

Halogen lyb LV LED ze statecznikiem elektronicznym W

300

300

300

Halogen lub LV LED ze statecznikiem indukcyjnym W

500

500

500

AgSnO2

AgSnO2

AgSnO2

110…230

110…230

110…230

1.5 / 1

1.5 / 1

1.5 / 1

V AC (50/60 Hz)

96…253

96…253

96…253

cykle

100 · 103

100 · 103

100 · 103

1…500

1…500

1…500

12 s…35 min

12 s…35 min

12 s…35 min

Patrz rys.

Patrz rys.

Patrz rys.

–10…+50

–10…+50

–10…+50

IP 40

IP 40

IP 40

Standardowy materiał zestyków
Zasilanie

Niesamowicie prosty, szybki i pewny i monta˝
B

C
1
2

2

1

TrwałoÊç mechaniczna AC1

lx

Nastawiany czas załàczania
Obszar detekcji
Temperatura pracy

°C

Stopieƒ ochrony
Schemat połàczeƒ

1

Czas załàczenia po ostatnim wykrytym ruchu
mo˝e byç nastawiony w granicach 12 sekund
do 35 minut.

VA (50 Hz)/ W

Nastawiany próg łàczenia

Podwójne zaciski dla łatwiejszego
łaczenia czujników serii 18 w grupy.
Maksymalny przekrój przewodu
dla ka˝dego zacisku to 2.5 mm2.
Zaciski posiadajà podejÊcia testowe
dla próbników.

Próg zadziałania mo˝e byç nastawiany od
wartoÊci najni˝szej (około 1 lx) do wartoÊci
optymalnej dla biór i miejsc pracy (około 500
Lx), z mo˝liwoÊcià wyłàczenia interwencji
czujnika nat´˝enia Êwiatła (nastawa ∞ lx).

V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy
Dane ogólne

Podwójne terminale

Regulacje

Dane cewki
Zakres napi´cia zasilania

A

Podłàczenia samozaciskowe zapewniajà szybki monta˝ kabli
lub koƒcówek kablowych w terminalach poprzez wciÊni´cie (A).
Zacisk w celu wyj´cia przewodu mo˝na otworzyç przyciskajàc
przycisk za pomocà Êrubokr´tu lub palca (C).
Gdy u˝yta jest linka konieczne jest u˝ycie przycisku zarówno
przy odłàczaniu (C), jak i podłàczaniu (B).

W myÊl najnowszych technik w dziedinie czujników ruchu ten produkt
posiada szeroki zakres detekcji 180°, jest przeznaczony do monta˝u
Êciennego. W zale˝noÊci od instalacji, 18.61 mo˝e byç
montowany w korytarzach razem z 18.41 jak i niewielkich
przestrzeniach, takich jak łazienki lub wàskich przejÊciach.
W szczególnoÊci mo˝e byç montowany jako element
zast´pujàcy tradycyjne włàczniki oÊwietlenia. Nowa
technologia Podwójnych Luster przyczynia si´ do
kompaktowego i nowoczesnego wyglàdu czujnika 18.61.
Powierzchnia wykrywania to półokràg o Êrednicy 9 metrów.

VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15

18.61

Podłàczenia wciskowe

Czujnik ruchu montowany Êciennie typ 18.61

Maks. moc łàczeniowa dla AC1

1
2

2

A: regulacja opóźnienia (I=12s; II=3min;
III=15min; IV=35min)
B: regulacja czułości: przystosowuje czujnik
do otoczenia w którym będzie używany,
unikając przypadkowych włączeń
C: regulacja jasności (I=1lx; II=10lx;
III=500lx; IV= zawsze ON (∞ lx)

A

B

C

L

L

L

N

N

N

Nowa generacja czujników
ruchu i obecnoÊci

Seria 18 - Czujnik ruchu i obecnoÊci 10 A
Wszystko w jednym: wszystkie akcesoria monta˝owe znajdujà si´
w opakowaniu - po prostu uzyj odpowiednich do Twojej instalacji
Typ

Sufit podwieszany

W puszk´

18.41

18.51

18.61

1Z

1Z

1Z

10 / 20 (100 A 5 ms)

10 / 20 (100 A 5 ms)

10 / 20 (100 A 5 ms)

250 / 400

250 / 400

250 / 400

Natynkowy
Wersje wpuszczane
w Êcian´ lub sufit

Czujnik ruchu PIR do koryta˝y typ 18.41
Zaprojektowany do u˝ytku w prostokàtnych pomieszczeniach,
takich jak lobby hotelowe i korytarze, biura i ciàgi
komunikacyjne. Specyficzne mo˝liwoÊci tej wersji zostały
uzyskane dzi´ki kombinacji specjalnych soczewek i
elektroniki, co umo˝liwia detekcj´ na przestrzeni po
15 metrów z obydwu stron urzàdzenia, dajàc powierzchni´
o 30 metrach długoÊci i 4 metrach szerokoÊci. Z odległóÊci
15 metrów wykrywane sà ruchy poprzeczne, w granicach
9 metrów ruchy równoległe.

18.41

Wersje na
powierzchni´

Dane zestyków

18.51

IloÊç zestyków
Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia

A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Typ

Czujnik ruchu i obecnoÊci PIR typ 18.51
Zaprojektowane specjalnie do wykrywania bardzo drobnych
ruchów, dzi´ki czemu znajdujà zastosowanie w biurach,
szkołach i ogólnie rozumianych miejscach pracy. Soczewki
zostały opracowane do osiàgni´cia dwóch stref czułoÊci:
całoÊciowo na obszarze 8 x 8 metrów wykrywane sà
normalne ruchy, w cz´Êci centralnej 4 x 4 metry mo˝liwe
jest wykrywanie obecnoÊci poprzez wykrywanie bardzo
małych ruchów.

Wpuszczany w Êcian´

Monta˝ w puszk´ Êciennà

2500

2500

2500

VA

450

450

450

Dopuszczalne obci˝enie: ˝arowe/halogen 230V W

1000

1000

1000

Âwietlówki ze statecznikiem elektronicznym W

500

500

500

Âwietlówki ze statecznikiem indukcyjnym W

350

350

350

CFL W

300

300

300

LED 230 V W

300

300

300

Halogen lyb LV LED ze statecznikiem elektronicznym W

300

300

300

Halogen lub LV LED ze statecznikiem indukcyjnym W

500

500

500

AgSnO2

AgSnO2

AgSnO2

110…230

110…230

110…230

1.5 / 1

1.5 / 1

1.5 / 1

V AC (50/60 Hz)

96…253

96…253

96…253

cykle

100 · 103

100 · 103

100 · 103

1…500

1…500

1…500

12 s…35 min

12 s…35 min

12 s…35 min

Patrz rys.

Patrz rys.

Patrz rys.

–10…+50

–10…+50

–10…+50

IP 40

IP 40

IP 40

Standardowy materiał zestyków
Zasilanie

Niesamowicie prosty, szybki i pewny i monta˝
B

C
1
2

2

1

TrwałoÊç mechaniczna AC1

lx

Nastawiany czas załàczania
Obszar detekcji
Temperatura pracy

°C

Stopieƒ ochrony
Schemat połàczeƒ

1

Czas załàczenia po ostatnim wykrytym ruchu
mo˝e byç nastawiony w granicach 12 sekund
do 35 minut.

VA (50 Hz)/ W

Nastawiany próg łàczenia

Podwójne zaciski dla łatwiejszego
łaczenia czujników serii 18 w grupy.
Maksymalny przekrój przewodu
dla ka˝dego zacisku to 2.5 mm2.
Zaciski posiadajà podejÊcia testowe
dla próbników.

Próg zadziałania mo˝e byç nastawiany od
wartoÊci najni˝szej (około 1 lx) do wartoÊci
optymalnej dla biór i miejsc pracy (około 500
Lx), z mo˝liwoÊcià wyłàczenia interwencji
czujnika nat´˝enia Êwiatła (nastawa ∞ lx).

V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy
Dane ogólne

Podwójne terminale

Regulacje

Dane cewki
Zakres napi´cia zasilania

A

Podłàczenia samozaciskowe zapewniajà szybki monta˝ kabli
lub koƒcówek kablowych w terminalach poprzez wciÊni´cie (A).
Zacisk w celu wyj´cia przewodu mo˝na otworzyç przyciskajàc
przycisk za pomocà Êrubokr´tu lub palca (C).
Gdy u˝yta jest linka konieczne jest u˝ycie przycisku zarówno
przy odłàczaniu (C), jak i podłàczaniu (B).

W myÊl najnowszych technik w dziedinie czujników ruchu ten produkt
posiada szeroki zakres detekcji 180°, jest przeznaczony do monta˝u
Êciennego. W zale˝noÊci od instalacji, 18.61 mo˝e byç
montowany w korytarzach razem z 18.41 jak i niewielkich
przestrzeniach, takich jak łazienki lub wàskich przejÊciach.
W szczególnoÊci mo˝e byç montowany jako element
zast´pujàcy tradycyjne włàczniki oÊwietlenia. Nowa
technologia Podwójnych Luster przyczynia si´ do
kompaktowego i nowoczesnego wyglàdu czujnika 18.61.
Powierzchnia wykrywania to półokràg o Êrednicy 9 metrów.

VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15

18.61

Podłàczenia wciskowe

Czujnik ruchu montowany Êciennie typ 18.61

Maks. moc łàczeniowa dla AC1

1
2

2

A: regulacja opóźnienia (I=12s; II=3min;
III=15min; IV=35min)
B: regulacja czułości: przystosowuje czujnik
do otoczenia w którym będzie używany,
unikając przypadkowych włączeń
C: regulacja jasności (I=1lx; II=10lx;
III=500lx; IV= zawsze ON (∞ lx)

A

B

C

L

L

L

N

N

N

Finder Seria 18.
Rozszerzona gama czujników ruchu i obecnoÊci
- wi´ksza ró˝norodnoÊç i funkcjonalnoÊç

Obszar detekcji

Since 1954, light when you need it

Seria 18
Zastosowanie
korytarze w hotelach i biurach,
ciàgi komunikacyjne

Typ 18.11
zewn´trzyn (IP54).
Monta˝ Êcienny

h3m

Typ
18.41

Typ 18.01
wewn´trzny.
Monta˝ Êcienny
Typ 18.31
wewn´trzny.
Monta˝ w sufit

4m

Obszar detekcji
A
18 m

h3m

30 m

4m

Typ
18.51

Zastosowanie

8m

Biura, szkoły, miejsca
niskiej aktywnoÊci fizycznej

Obszar detekcji

B

Dwa obszary wykrywania (h=3m):
A: obecnoÊç (mikro-ruchy):
(4x4)m
B: ruch: (8x8)m
Obszar odczytu: 360°

A

h 1.1 m
9m

Zastosowanie

ZDPPLXX18GL - V/13
1 - SAN - Printed in Italy

Specjalny do montowania
na Êcianie

Obszar detekcji
A
9m

WysokoÊç monta˝u: 1.1 m
(przykład)
A: Ruch promieniowy
B: Ruch obwodowy
Kàt odczytu: 180°

18 m

Typ
18.61

Typ 18.21
wewn´trzny.
Monta˝ na
sufit

B

FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny
FINDER nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody osób, rzeczy, wynikajàcych z nieprawidłowego urzytkowania lub monta˝u produktów.

Obszar wykrywania (h= 3m):
30m długoÊci – 4m szerokoÊci
A: Ruch promieniowy
B: Ruch obwodowy

Czujnik ruchu i obecnoÊci 10 A

B

Typ 18.41
Czujnik ruchu montowany
w sufit. Przeznaczony do
koryta˝y do 30m długoÊci

Typ 18.51
Typ 18.41
Czujnik ruchu
do koryta˝y.
Monta˝ w sufit.

Czujnik
obecnoÊci.
Monta˝
w sufit.

Typ 18.61
Czujnik ruchu do
montowania Êciennego.

Typ 18.51
Czujnik obecnoÊci montowany
w sufit. Wysoka czułoÊç i
równomierne wykrywanie

Since 1954, light when you need it

Typ 18.61
ISO 9001:2008

www.findernet.com

ISO 14001:2004

Czujnik ruchu
naÊcienny.
Szeroki kàt detekcji

