
Produkt
OccuSwitch

OccuSwitch är en närvarodetektor med inbyggd omkopplare. Den släcker ljuset i ett

rum om det inte är någon där och sparar därmed upp till 30% energi. OccuSwitch

kan koppla om vilken belastning som helst upp till 6 A och styra ett område på 6 x 8

m. Tack vare den löstagbara nätanslutningen blir installation och takmontering av

OccuSwitch enkel. En separat Wieland-kabel är tillgänglig för ännu enklare,

snabbare och smidigare installation

Fördelar
• Energibesparingar på upp till 30 procent och bra återbetalningstid

• Kan användas med nästan alla typer av lamp- och armaturtyper

• Enkel installation – och ännu snabbare med Wieland-anslutningar.

Funktioner
• Smart timer som förlänger fördröjningstiden med 10 % om rörelser identifieras

strax efter avstängningen, under antagandet att utrymmet fortfarande används

men att det inte sker så mycket rörelse där

• Infällbar skärm som kan användas för att skärma av områden, till exempel

korridorer, bredvid det område där OccuSwitch används

Användning
• OccuSwitch är avsedd för kontorsmiljöer, skolor och liknande, och kan till exempel

användas för toaletter och lagerutrymmen

• Den är optimerad för infälld takmontering och för montage på 2,5–4 meters höjd

• Boxen kan också monteras utanpåliggande med infällda eller utanpåliggande

kablar
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