REPORT
Série 18
Confira a linha completa de
sensores de movimento e presença

Novo sensor de
movimento para
instalação interna
Tipo 18.91

O novo sensor de movimento
se caracteriza por ter dimensões
ideais para instalação dentro de
caixas de passagem, integrando-se
com conhecidas linhas de
acabamento.
Design ultracompacto, adaptável
a qualquer ambiente.

Características
•
•
•
•
•

Disponível em duas cores: Branco e Cinza chumbo
Tensão de alimentação 230V AC (50/60)Hz
Pulsador externo para acionamento da carga
Ajuste de lux ambiente para intervenção do sensor: de 5 a 500 lux
Ajuste do atraso para desligamento: de 10 segundos a 20 minutos

O sensor de movimento Tipo 18.91
é compatível com linhas de
acabamento como Bticino®*, Vimar®*,
Gewiss®* através de seus adaptadores
contidos na embalagem.

Projetado para detecção de movimento
em áreas de passagem como corredores,
banheiros, escadas e lugares com
circulação frequente. É possível obter
uma importante economia de energia
e aumento de conforto.
Graças às lentes especiais que oferecem
um design “ultracompacto” perfeito para
instalação em qualquer ambiente.

* As marcas e nomes comerciais referenciadas
não são de propriedade da FINDER S.P.A. ou de
alguma das empresas associadas, aqui citadas
somente com propósito de informação técnica.

Disponível em duas cores:
Branco: Tipo 18.91.8.230.0040
Cinza chumbo: Tipo 18.91.8.230.0042.

Ajuste do
atraso para o
desligamento

Ajuste do nível
de iluminação
(lux)
Lente especial
para um design
ultracompacto

O 18.91 funciona como um sensor de
movimento clássico, através de infravermelho,
mas é equipado com uma função especial
com botão externo, que ativa a saída quando
pressionado.
Uma operação particularmente é útil quando
o sensor deve ser usado em ambientes de
passagem com pontos de comando existentes
ou para obter uma solução temporizada
para pequenos ambientes.

Características da saída

Zonas de detecção

Tensão nominal
Potência máxima
Potência mínima
Carga máx. da lâmpada 230 V:
incandescente/halógena
Transformadores eletromagnéticos toroidais para halógena LV
Transformadores eletromagnéticos de núcleo eletrônico para halógena LV
Transformadores eletrônicos (balastros) para halógena LV
Fluorescente compacta
LED 230 V
Transformadores eletrônicos para LV LED
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A tecnologia “Zero Crossing” garante uma alta capacidade
de chaveamento e aumento da vida útil das lâmpadas LED.

FINDER reserva-se no direito de modificar as características dos seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio. FINDER declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio ou errado do produto que possa provocar danos a pessoas ou bens.
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