
B.E.G. LUXOMAT®
Bevægelsessensor til udendørs Brug

med energibesparelse, sikkerhed og komfort
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230V~ ±10%   
(kan også leveres med andre 
driftsspændinger på forespørgsel)

230°

maks. 20m ved bevægelse på 
tværs af detekteringsområdet 
(tangentiel)

IP54 / Klasse II / 

L121 x B71 x H85mm

-25°C til +50°C

af UV-resistent polycarbonat af 
høj kvalitet

IR-RC, IR-RC-Mini

Kanal 1 (lysstyring)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
15sek. - 16min. eller impuls for 
gongfunktion

2 - 2500Lux

| LUXOMAT® rC-plus next 230

Bestillingsbetegnelse Farve Artikelnummer

rC-plus next 230 hvid 97002

rC-plus next 230 brun 97012

rC-plus next 230 sort 97022

rC-plus next 230 sølv 97042

tilbehør (ekstraudstyr)

LUXOMAT® ir-rC grå 92000

LUXOMAT® ir-rC-mini grå 92090

hjørnesokkel til rC-plus next hvid 97004

hjørnesokkel til rC-plus next brun 97014

hjørnesokkel til rC-plus next sort 97024

hjørnesokkel til rC-plus next sølv 97043

bold-beskyttelseskurv bsk hvid 92467

Med 3000 W  

kontaktsæt

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

(skal bestilles 
separat)

ir-rC

(skal bestilles 
separat)

ir-rC-Mini

 tilBehør (ekstrAudstyr)

 ProduktinForMAtion tekniske dAtA

hvid brun sort sølv

rC-plus next hjørnesokkel

Frontal bevægelse mod sensoren

Bevægelse på tværs af sensoren

Krybezone

1
2

hvid

brun

sølv

sort

85

121 71

  Bevægelsessensor LUXOMAT® RC-plus 
next med 230° detekteringsområde

  360° krybezone for en komplet over-
vågning, kan tændes og slukkes med 
fjernbetjeningen LUXOMAT® IR-RC. 

  NYHED: Energibesparelse ved dynamisk 
tilpasning af efterløbstid

  Trinløs indskrænkning af detekteringsom-
råde, også uden skruetrækker, med 
afdækningsklemmer

  To moderne sensorer med to separate 
detekteringsområder og separat visning 
af bevægelsestest

  Detektering af bevægelsesretning og 
forbedret testtilstand for rækkevidde

    Sensor sokkelkompatibel med 
LUXOMAT® RC-plus og LUXOMAT® Vario

  Øjeblikkelig ibrugtagning med 
fabriksindstillingerne.

  Montering på væg, loft og yderhjørner

  Kabelføring fra oven, neden eller bagfra

  Enhånds-sokkel-montering

  Anvendelseseksempler:  
overvågning af hele hussiden, af lagere, 
læsseramper og parkeringskældre

Bold-beskyttelseskurv


