PLAFON LED COM SENSOR DE MOVIMENTO

Plafon LED E27 com Detector de
Movimento Radar
Parámetros técnicos
Certificados:

CE & RoHS

Distância de Detecção

1-8 metros

Dimensões:

Ø300x112 mm

Proteção IP:

IP44

Fonte luminosa:

E27

Uso:

Exterior

Material:

PC

Marco:

Branco

Frequência

50-60 Hz

Alimentação:

220-240V

Tipo de Lente:

Translúcido

Não inclui:

Lâmpadas

Proteção IK:

IK08

Detector de Movimento:

Radar

Garantía:

2 Anos

Classe Isolamento Elétrico:

I

Instalação

Superficie

Descripción del producto
O Plafón LED E27 com detector de movimento é ideal para poupar luz em circunstâncias em que podemos
deixar a luz acesa. Tem um sistema de radar que liga automaticamente a luz quando o movimento é detectado Mais
tarde, após um tempo quando nenhum movimento for detectado, a luz desliga-se novamente.

Características do Plafon LEDE27 com detector de movimento.
Podemos ajustar o funcionamento do plafon de acordo com as necessidades com base em vários parâmetros, tais como a
distância de detecção de 8 metros ou um tempo de funcionamento de 10 (± 3) segundos e 12 (± 1) minutos. Ele tem um
raio de detecção de 0,6-1,5 m/s, e um sensor de luz que determina se é necessário continuar, ou não com a luz no lugar.
O Plafon LED E27 com detector de movimento tem muito boa resistência ao impacto (IK08) e proteção IP44, que garante o
seu funcionamento em áreas onde, por exemplo, pode haver condensação de vapor de água, tais como quartos de banho.
O brilho oferecido pelo dependerá da lâmpadfa E27 (não incluído) para instalar na mesma como a Lâmpada LED E27 glass
8W que fornecem uns fantásticos 800lm.
A lâmpada do teto LED E27 com detector de movimento é especialmente prática em passagens tais como corredores,
escadas ou corredores e banheiros, como fonte de iluminação LED geral, tanto em casa como em restaurantes, hotéis,
etc.
Você pode adquirir este funcional e prático Plafon na nossa loja on-line de iluminação com toda a segurança e confiança
que oferece EfectoLED.
Utiliza 1 Lâmpada E27 NÃO INCLUIDA no produto.

