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•

VENKOVNÍ DETEKTOR POHYBU
MD 200 bílá
Základní čidla pohybu s vysokou kvalitou a funkčností, optimální pro 
venkovní prostředí s požadavkem dlouhodobě efektivního provozu. Vysoce 
citlivé PIR-senzory s výborným dosahem a soumrakové senzory spínají 
osvětlení dle potřeby v závislosti na detekci pohybu při nedostatku 
přirozeného denního světla.

  spínání
•

 venkovního osvětlení v závislosti na pohybu a denním světle   
  snadná

•
 montáž díky odnímatelnému soklu s násuvnými konektory

  příslušenství
•

 pro montáž do vnitřního / vnějšího rohu 
  dvě

•
 membránové průchodky pro snadné paralelní zapojení

  implicitní

•

 tovární nastavení času doběhu a míry soumraku pro okamžité    
   uvedení do provozu
  vymezení

•

 detekční oblasti horizontálním / vertikálním natočením hlavy 
čidla a přiloženou clonou čočky

  regulační
•

 prvky umístěné na spodní straně hlavice, snadný přístup
  spínání při průchodu napětí nulou prodlužuje životnost relé i 
připojených světelných zdrojů

Akce Název Krytí
Úhel  
záběru Dosah

4x + 1x zdarma MD 200 bílá IP44 200° Ø 20 m EM10025341

Objednací kód

4x MD 200 bílá   
+ 1x zdarma

TOP AKCE 4+1
Akce platí do : 1.7. - 31.12.2021   
nebo do vyprodání zásob.
Pouze u vybraných velkoobchodů  elektro.
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ENERGETICKÁ  ÚČINNOST 
JEDNODUCHÁ 
INSTALACE. ESY!

Akce  Název Typ montáže Místo instalace Krytí       
   

4x + 1x zdarma MD 200 bílá IP44 -25 °C...+55 °C EM10025341Nástěnná Zeď

Objednací kód

ROZMĚRY

81 mm

102 mm 74 mm

ROZSAH SNÍMÁNÍ

MD 200 bílá

•

VENKOVNÍ DETEKTOR POHYBU

  optimální
•

 pro nenápadné ovládání venkovních LED svítidel
  snadná

Detekční úhel:
200°

 instalace díky odnímatelnému soklu s násuvnými   
   konektory a dostatečným prostorem pro kabeláž

Čelně detekčním 
prostorem Ø 20 m

Čelně proti čidlu 
Ø 10 m

TOP AKCE 4+1
Akce platí od : 1.7. - 31.12.2021   
nebo do vyprodání zásob.
Pouze u vybraných velkoobchodů elektro.

Provozní teplota 


