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7Fiyatlar�m�za KDV dahil de�ildir.

Mükemmel bir teknoloji ve lüks görünümlü dizayn›n
fiyat› çok pahal› olmak zorunda de¤ildir. Bunun en
son örne¤i: IS 1  ürünü sahip oldu¤u fiyat/kalite
oran› ile talep edilen bütün kriterleri fazlas› ile yeri-
ne getirdi¤ini göstermektedir. 

Ayar Olanaklar›

� Sensör merce¤inin yatay ve dikey olarak döndü-
rülebilir olmas› nedeniyle ba¤l› oldu¤u yerin flart-
lar›na mükemmel uyum sa¤lar.

� Ayar dü¤mesi ile yanma süresi ve alaca karanl›k
devreye girme s›n›r› kolay flekilde ayarlanabilir. 

Montaj Avantajlar›

� Kablo ba¤lant›s›n›n kolay ve h›zl› yap›labilmesi
için ba¤lant› yeri rahatça görülebilir.

� Duvar ve tavan montaj› mümkündür.

� 2 de¤iflik eksene döndürülebilir.

Daha Düflüktür.

Duvar Tavan

Fonksiyon ayar›

Ürünün Önemli Özellikleri

Mükemmel kapsama

120°

90

max. 10 m

2 
m

Kapsama
aç›s›120°

180° dikey

90

± 30° yatay

Ürün Nr.

Boyutlar› (YxGxD)

Harici kumanda gücü

Elektrik ba¤lant›s›

Kapsama aç›s›

Eriflim mesafesi

Alaca karanl›k ayar›

Zaman ayar›

Koruma türü

beyaz

IS 1

600310

50 x 80 x 120 mm

max. 500 W (ohm yükü, örne¤in ampul)
max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos ϕ = 0,5)
max. 500 W (Elektrik besleme cihazlar›, kapasitif, örne¤in
enerji tasarruf lambas›, max. 4 adet)

230 – 240 V, 50 Hz

120°

max. 10 m 

5 – 2000 Lux

15 sn. – 15 dak.

IP 54

Kapsama aç›s›n›
azaltma

Hareket Sensörleri

Fiyat� birçok ki�inin tahmin etti�i
rakamdan daha dü�üktür.

Mükemmel bir teknoloji ve lüks görünümlü dizay-
n�n fiyat� çok pahal� olmak zorunda de�ildir. Bu-
nun en son örne�i; IS 1 ürünü sahip oldu�u fiyat/
kalite oran� ile talep edilen bütün kriterleri fazlas� 
ile yerine getirdi�ini göstermektedir.

Ayarlar

Sensör merce�inin yatay ve dikey olarak dön-
dürülebilir olmas� nedeniyle ba�l� oldu�u yerin 
�artlar�na mükemmel uyum sa�lar.

Ayar dü�mesi ile yanma süresi ve alaca karanl�k 
devreye girme s�n�r� kolay �ekilde ayarlanabilir.

Montaj Avantajlar�

Kablo ba�lant�s�n�n kolay ve h�zl� yap�labilmesi 
için ba�lant� yeri rahatça görürebilir.

Duvar ve tavan montaj� mümkündür.

2 de�i�ik eksene döndürülebilir.

IS 1

23,50 €

Kampanya

Koruma s�n�f�

Beyaz
600310
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IS 2160
Duvar Sensörü

Küçük Yeti�kin

Alman kalitesinde emniyetli k�z�lötesi sensör tekni�i.

Donan�m�n pahal� olmas� gerekmez. Uygun fiyatl� IS 2160 
STEINEL teknolojisi ile çok iyi alg�lama kalitesi ile dona-
t�lm��t�r. Multi mercek alg�lama alan�n� 5 düzlemde 260° 
devre bölgesine ay�r�r ve bu �eklide 170 m²’ye kadar alan-
larda emniyetli bir kontrolü mümkün k�lar.

IS 2160, 12 m’ye kadar bir eri�im mesafesine ve 40°’lik bir 
aç�l�� aç�s�nda 160°’lik bir alg�lama aç�s�na sahiptir. Toplam 
açma gücü ohm yüklerinde 600 Watt kadard�r. Ayd�nlat-
ma süresi ve alaca karanl�k ayar� geni� alanlar dahilinde 
iste�e göre ayarlanabilir.

Hareket Sensörleri

��LEVSEL

GARRANT�
36 ay

Alg�lama Alan� IS 2160, Montaj yüksekli�i 1.8m
(mavi= te�etsel yürüme yönü)
k�rm�z�: radyal yürüme yönü

Ayarlama Olanaklar�

Alg�lama alan� hareket 
ettirme suretiyle tam 
olarak uygun hale 
getirilebilir.

�lave edilmi� kapak-
lar�n yerle�tirilmesi 
ile k�s�tlanabilir.

Giri�lerin veya küçük arazilerin kontrolü 
için uygun fiyatl� k�z�lötesi duvar sensörü.

Eri�im mesafesi: max. 12 m.

Kapsama Aç�s� : 160°
Açma Aç�s� : 40°

Beyaz
606015

IS 2160

113 x 78 x 73 mm

230 - 240 V, 50 Hz

160° alttan geçmeye kar�� korumal�

yatay 40°, dikey 70°

8 sn. - 30 dak.

2 - 2000 Lux

- max. 600 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, 

indüktif, cos =0,5 örne�in, floresan 
lamba)

- max. 500 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu  

c=45,6 F)
- max. 500 W (elektrik besleme 

cihazlar�, kapasitif, örne�in enerji
tasarruf lambas�, max. 8 adet)

max. 12 m;
s�cakl�k stabilizasyonlu

5 kapsama düzeyi
260 kumanda seksiyonu

Boyutlar (YxGxD)B

Ürün No.Ü

Elektrik Ba�lant�s�E

Kapsama Aç�s�K

Açma Aç�s�A

Zaman Ayar�Z

Alaca Karanl�k Ayar�A

Sürekli I��kS

Koruma TürüK

Koruma S�n�f�K

GüçG

Eri�im MesafesiE

Sensör SistemiS

33,50 €

Kampanya
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5m

12 m max.

12m

12 m max.

2m

Hareket Sensörleri

Beyaz
603212

IS 180-2

Ürünün Önemli Özellikleri

120 x 76 x 56 mm

230 - 240 V, 50 Hz

90° açma aç�s� ile 180°

2 temel ayar: max. 12 m veya 5 m

2 - 2000 Lux

10 sn. - 15 dak.

IP 54

II

iç ve d�� kö�e elemanlar�

Alg�lama Alan� Kapsama Aç�s� Mükemmel alg�lama için  mercek
teknolojisi

Kapsama aç�s�n� 
azaltma

Fonksiyon ayar�

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos  = 0,5 örne�in, floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar�, kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�,
 max. 8 adet)

Boyutlar (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Alaca Karanl�k Ayar�

Zaman Ayar�

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

Mevcut Aksesuarlar

Güç

Eri�im Mesafesi

Sektörler halinde dizilmi� 
olan sensör merce�i görü-
nür �ekilde iki alg�lama böl-
gesine ayr�lm��t�r. 12 m’lik 
ve 5 m’lik iki temel menzil 
ayar� multi merce�i çevire-
rek kolayca seçilebilir.

180° / 2 sensöryakla��k 200m²/40m²

sensörsistem

62,00 €

IS 180-2
Duvar Sensörü
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 2180-5
Duvar Sensörü

IS 2180-5 uzun menzilli duvar sensörü iki tane yüksek de-
recede duyarl� çift yönlü eleman türü piro sensör birbirine 
68° aç�yla durur.  mercek, alg�lama alan�n� 10 düzeyde (20 
m mercekle birlikte) 504 devre açma kapama bölgesine 
bölerek 500 m²’ye kadar güvenilir kapsama alan� olu�-
turur. IS 2180-5, 20 m’ye kadar menzille, 180° kapsama 
aç�s�yla ve 90° açma aç�s�na kadar ayarlanabilir. Böylece 
geni� alanlar� güvenilir �ekilde izlemek mümkün olur.

Dirençli yüklemeler için toplam devre açma kapama kapa-
sitesi 1000 Watt’t�r. Anahtar üzerinde sürekli ���k ayarlana-
bilir (4 saat). I��k aç�k kalma süresi ve alaca karanl�k e�i�i 
geni� bir aral�kta, kullan�c� ihtiyaçlar�na göre ayarlanabilir.

Bahçeleri ya da geni� d�� alanlar� izlemek 
için idealdir.

Alg�lama Alan�

Kapasite Ayarlar�
Yaln�zca  mercek 
döndürülerek menzil 
20 m'den 8 m'ye 
dü�ürülebilir.

Montaj Avantaj�
Kö�e duvar montaj� 
(destekli) sensörü iç 
ya da d�� kö�elere 
monte etmek için 
kullan�labilir.

Ayg�tla birlikte verilen 
kapaklar tak�larak 
kapsama aç�s� 
uyarlanabilir.

8

1.8 m yüksekli�e monte edilmi�, 20 m mercekli IS 2180-5’in alg�lama 
alan� (mavi = te�et yürüme yönü, k�rm�z� = dairesel)

67,00 €
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

HF 3600
Duvar Sensörü

HF 3600’ün kapal�, çekici tasar�m�n�n arkas�nda gömülü 
bir hareket alg�lay�c�s�d�r. En ileri HF sensör teknolojisi ile 
çal���r. 5.8 GHz sinyal yayar ve ki�i ya da nesnelerden kay-
naklanan en ufak hareketlerden do�an yank� dokusundaki 
de�i�imlere tepki verir (örn. 3 m uzakl�kta 5 cm de�i�im). 
HF 3600, alg�lama alan� içindeki herhangi bir harekete, s�-
cakl�k ve yürüyü� yönünden ba��ms�z olarak an�nda tepki 
verir.

HF 3600 ürününe, 1-8 m aras�nda mesafe ayar� yap�labi-
lir. 360° alg�lama alan� ve 140° açma aç�s� vard�r. Bunun 
anlam� geni� iç mekanlar� güvenilir bir �ekilde tarayabilir. 
Çal��ma biçimiyle merdiven bo�luklar�nda ya da di�er iç 
mekan alanlar�nda kullan�m için idealdir.

Dirençli yüklemeler için toplam devre açma kapama kapa-
sitesi 1000 Watt’t�r. Anahtar üzerinden sürekli ���k ayarlana-
bilir (4 saat). I��k aç�k kalma süresi ve alaca karanl�k e�i�i 
geni� bir aral�kta, kullan�c� ihtiyaçlar�na göre ayarlanabilir.

Seçkin, ince hatl� tasar�m�yla ayd�nlatma 
a�lar�n� ve iç mekan sistemlerini kontrol 
etmek için ideal, yüksek frekansl� 
sensörler.

Montaj Avantaj�
Kö�e duvar�na 
monte (destekli) 
özelli�iyle sensör iç 
ve d�� kö�elere monte 
edilerek kullan�labilir

77,00 €
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 2180-5
Duvar Sensörü

HF 3600
Duvar Sensörü

��LEVSEL

GARRANT�
36 ay

IS 2180-5 HF 3600

Beyaz
605018

120 x 76 x 56 mm

230 - 240 V, 50 Hz

180° yatay, 90° dikey

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, 

indüktif, cos =0,5 örne�in, floresan
lamba)

- max. 900 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu  

c=45,6 F)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar�, 

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�, 
max. 8 adet)

temel ayar 1: max. 20 m
temel ayar 2: max. 8 m

Beyaz
733513

120 x 77 x 42 mm

230 - 240 V, 50 Hz

360°, 140°’lik açma aç�s� ile cam, ah�ap, 
tahta ve ince duvardan alg�layabilme.

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, 

indüktif, cos =0,5 örne�in, floresan 
lamba)

- max. 900 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu   

c=45,6 F)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar�,

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�, 
max. 8 adet)

1 - 8 m kademesiz olarak
ayarlanabilir.

temel ayar 1: 10 kapsama düzeyi,
 504 kumanda seksiyonu,

temel ayar 2: 9 kapsama düzeyi,
 412 kumanda seksiyonu,

iç ve d�� kö�e elemanlar� dahil iç ve d�� kö�e elemanlar� dahil

yüksek frekans 5 GHz
yakla��k 1mW'l�k aktar�m gücü

Boyutlar (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Ayarlama Mesafesi

5 sn. - 15 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

II II

5 sn. - 30 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

Zaman Ayar�

Alaca Karanl�k Ayar�

Sürekli I��k

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

Mevcut Aksesuarlar

Güç

Eri�im Mesafesi

Sensör Sistemi

Bahçeleri ya da büyük arazilerin kontrolü 
için k�z�lötesi duvar sensörü

Eri�im Mesafesi: 
1. maksimum 20 m
2. maksimum 8 m

Kapsama aç�s�: 180°
Açma aç�s�: 90°

�ç mekandaki mevcut ayd�nlatma sistemle-
rini s�cakl�ktan ba��ms�z olarak denetlemek 
için yüksek frekansl� sensör.

Eri�im Mesafesi: 
1 - 8 m

Kapsama aç�s�: 360°
Açma aç�s�: 140°
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 345, yaln�zca ihtiyaç duyuldu�unda yanarak, enerji ta-
sarrufuyla birlikte fazlas�yla konfor ve güvenlik sa�lar.

Çift elemanl� tasar�mla iki adet yüksek derecede hassas 
k�z�lötesi sensörle donat�ld��� gibi 5 alg�lama düzeyinde 
280 devre açma kapama bölgeli  merce�e sahiptir. 20 m 
uzunlu�a kadar koridorlar ve geçi� yerlerinde güvenilir �e-
kilde tarama yapar.

IS 345, sensörden 6 m uzakl�kta dairesel biçimde yürüyen 
bir ki�iyi mükemmel �ekilde alg�lamay� garanti eder. Te�et 
yürüme yönü için alg�lama alan� (3 m yüksekli�e monte 
edildi�inde) 20 x 4 m’dir.

Seçkin, zarif hatl� tasar�m�yla ve özel, 
benzersiz merce�i ile uzun koridorlar� 
kontrol etmek için idealdir.

2.6 metre yüksekli�e monte edildi�inde, IS 345’in alg�lama alan� 
(mavi = te�et yürüme yönü, k�rm�z� = dairesel yürüme yönü)

IS 345
Koridor Sensörü

Kapasite Ayarlar�
I��k aç�k kalma süresini 
bir saniyeden bir 
dakikaya kadar duyarl�kla 
ayarlamak ve alaca 
karanl�k ayar�n� hassas bir 
�ekilde yapabilmek için  
kullan�c� dostu, elektrik 
dü�meleri ve mikro 
i�lemci teknolojisi;
anahtar üzerinden sürekli 
���k ayarlanabilir (4 saat).

Mercek alt�na tutturmak 
için ürün ile birlikte 
verilen kapaklar ihtiyaca 
göre kapsama aç�s�n� 
k�s�tlamak için kullan�l�r.

Montaj Avantaj�

Prizli terminallere 
sahip büyük terminal 
hücresi, güç kayna��n�n 
kurulumunu kolay hale 
getirir

Kolay kurulum: kurma 
öncesi güç kayna�� birimi 
ve prizli  seçili sensör 
elektroni�i

78,50 €
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

Geni� arazilerin ve bina önlerinin 
kontrolü için idealdir.

IS 3180
Duvar Sensörü

Kapasite Ayarlar�
 merce�i döndürüp hareket 
ettirerek h�zl� ve hassas 
menzil ayar� yap�labilir.

I��k aç�k kalma süresini bir 
saniyeden bir dakikaya 
kadar duyarl�kla ayarlamak 
ve alaca karanl�k ayar�n� 
hassas bir �ekilde 
yapabilmek için  Kullan�c� 
dostu  elektrik dü�meleri 
ve mikroi�lemci teknolojisi; 
anahtar üzerinden sürekli 
���k ayarlanabilir (4 saat)

Mercek alt�na tutturmak 
için ürünle birlikte verilen 
kapaklar ihtiyaca göre 
kapsama aç�s�n� k�s�tlamak 
için kullan�l�r.

Montaj Avantaj�

Prizli terminallere 
sahip büyük terminal 
hücresi, güç kayna��n�n 
kurulumunu kolay hale 
getirir

Kolay kurulum: kurma 
öncesi güç kayna�� birimi 
ve prizli  seçili sensör 
elektroni�i

INOX VEYA BEYAZ 78,50 €
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

IS 3360
Tavan Sensörü

Yüksek performansl� IS 3360 tavan sensörüyle birlikte bir-
birine 120° aç�yla duran üç adet yüksek duyarl�kl� k�z�lötesi 
sensör bulunur. 11 kapsama düzeyi üzerinde 1416 devre 
açma kapama bölgesiyle, güvenilir, kesintisiz ve her yönde 
1000 m²’den fazla alan� kapsar.

Etkileyici bir elektronik tak�mla donat�lm�� olan bu sensör 
profesyonel kullan�m için tasarlanm��t�r. 2000 Watt ç�k�� gü-
cüne sahiptir. Paralel ba�lanan sensörler otomatik olarak 
tan�n�r.

Yüksek derecede hassas k�z�lötesi sensörün 20 m menzili 
vard�r. 180° açma aç�s�yla 

360° her yönde görü�ü sayesinde bu 
sensör yüksek yerlerde, sundurmalarda 
ya da garaj sundurmalar�nda kullan�lmak 
için idealdir.

Kapasite Ayarlar�
I��k aç�k kalma süresini 
bir saniyeden bir 
dakikaya kadar duyarl�kla 
ayarlamak ve alaca 
karanl�k ayar�n� hassas bir 
�ekilde yapabilmek için  
Kullan�c� dostu  elektrik 
dü�meleri ve mikroi�lemci 
teknolojisi;
anahtar üzerinden sürekli 
���k ayarlanabilir (4 saat)

Mercek alt�na tutturmak 
için ürünle birlikte verilen 
kapaklar ihtiyaca göre 
kapsama aç�s�n� k�s�tlamak 
için kullan�l�r

Montaj Avantaj�

Prizli terminallere 
sahip büyük terminal 
hücresi, güç kayna��n�n 
kurulumunu kolay hale 
getirir

Kolay kurulum: kurma 
öncesi güç kayna�� birimi 
ve prizli  seçili sensör 
elektroni�i

IS 3360’�n eri�im mesafesi, Mercek hareket ettirilerek hassasl�k 
ayar� (mavi=te�et yürüme yönü, k�rm�z�=dairesel yürüme yönü)

92,00 €
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Hareket Sensörleri - Profesyonel Seri

��LEVSEL

GARRANT�
36 ay

IS 3180
Duvar Sensörü

Geni� alanlar� ve bina önlerini iz-
lemek için uzun menzilli, duvara 
monte edilen k�z�lötesi sensör.

Eri�im mesafesi: 
4-8 m veya 8-20 m

Kapsama aç�s�: 180°
Açma aç�s�: 90°

IS 3360
Tavan Sensörü

4 m’ye kadar yüksek alanlar� ke-
sintisiz izlemek için 360° her yönü 
gören k�z�lötesi tavan sensörü. 

Eri�im mesafesi:
Maksimum 20 m

Kapsama aç�s�: 360°
Açma aç�s�: 180°

IS 345
Koridor Sensörü

8 m yüksekli�e kadar koridorlar� 
ve geçitleri görmek için k�z�lötesi 
koridor sensörü.

Alg�lama alan�:  4x12 m (radyal) 
yada 4x20 m (te�etsel)

Kapsama aç�s�: 180°
Açma aç�s�: 45°

IS 3360
Beyaz
606411

95 x 95 x 65 mm

230 - 240 V, 50 Hz

180°’lik açma aç�s� ile 360°

5 sn. - 15 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max.1000 W (kompanzasyonsuz, 

indüktif, cos =0,5 örne�in, floresan
lamba)

- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu  

c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar�, 

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�,
max. 12 adet)

IS 345
Beyaz
606510

95 x 95 x 65 mm

230 - 240 V, 50 Hz

45°’lik açma aç�s� ile 180°

5 sn. - 15 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz,

indüktif, cos =0,5 örne�in, floresan
lamba)

- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu   

c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar�,

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�,
max. 12 adet)

Inox
606312

Beyaz
606213

95 x 95 x 65 mm

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

90°’lik açma aç�s� ile 180°

5 sn. - 15 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

II II II

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz,

indüktif, cos =0,5 örne�in, floresan
lamba)

- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu   

c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar�,

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�, 
max. 12 adet)

temel ayar 1: max. 8 - 20 m
temel ayar 2: max. 4 - 8 m
hareket eden mercek ve tak�lan
kapaklarla ayarlanabilen hassasl�k

7 kapsama düzeyi,
448 kumanda seksiyonu

blendaj korumas�, a��r� yük korumas�, 
paralel ba�lanm�� sensörlerin alg�la-
mas�, reset fonksiyonu ile

blendaj korumas�, a��r� yük korumas�,
paralel ba�lanm�� sensörlerin alg�la-
mas�, reset fonksiyonu ile

blendaj korumas�, a��r� yük korumas�,
paralel ba�lanm�� sensörlerin alg�la-
mas�, reset fonksiyonu ile

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Zaman Ayar�

Alaca Karanl�k Ayar�

Sürekli I��k

Koruma S�n�f�

Koruma Türü

�lave Aksesuarlar

Güç

Eri�im Mesafesi

Sensör Sistemi

Özellikleri

max. 4 x 20 m (te�etsel)
max. 4 x 12 m (radyal)
hareket eden mercek ve tak�lan 
kapaklarla ayarlanabilen hassasl�k.

11 kapsama düzeyi,
1416 kumanda seksiyonu

5 kapsama düzeyi,
280 kumanda seksiyonu

max. 20 m
hareket eden mercek ve tak�lan 
kapaklarla ayarlanabilen hassasl�k



17Fiyatlar�m�za KDV dahil de�ildir.

12 m max.

2m

240° / 2 
12 m max.

230m2

Hareket Sensörleri

sensörsistem

IP 54

iç ve d�� kö�e eleman�

- 630218 d�� kö�e eleman� (beyaz)
- 630119 d�� kö�e eleman� (siyah)

Alaca Karanl�k Ayar�

Mevcut Aksesuarlar

�lave Aksesuarlar

Beyaz
602819

90 x 60 x 100 mm

230 - 240 V, 50 Hz

180°’lik açma aç�s� ile 240°

max. 12 m

2 - 2000 Lux

10 sn. - 15. dak.

sensör yuvas�nda ± 80° duyarl�l�kta ayar

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5 örne�in, floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar�, kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�, 

max. 8 adet)

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Koruma Türü

Zaman Ayar�

Güç

Eri�im Mesafesi

Ayarlama Mesafesi

IS 240 DUO

Ürünün Önemli Özellikleri

Alg�lama alan� Kapsama aç�s�

sensör2s2e2ensörensö22s22ensör

Mükemmel alg�lama için  mercek
teknolojisi

Kapssama aç�s�n� 
azalttma

Fonksiyon ayar�

Büyük evlerin önünü ve d�� kö�eleri 
ayd�nlatmak için ideal k�z�lötesi 
duvar sensörü

IS 240 DUO, 230 m²’ye kadar alanlar� güvenilir 
ve engelsiz bir biçimde korumak için birbirleriyle 
belirli aç�larda yerle�tirilmi� iki hassas k�z�lötesi 
sensörüyle donat�lm��t�r. D�� kö�elerde kuruldu-
�unda, ikinci bir sensöre gerek kalmaks�z�n evin 
iki kö�esini izler. 

Ayarlar

Alg�lama alan�, ayg�tla birlikte verilen kapaklar 
tak�larak k�s�tlanabilir.

Ayar dü�mesi ile yanma süresi ve alaca ka-
ranl�k devreye girme s�n�r� kolay �ekilde ayar-
lanabilir.

Montaj Avantajlar�

Kablo ba�lant�s�n�n kolay ve h�zl� yap�labilme-
si için ba�lant� yeri rahatça görülebilir.

IS 240 DUO
Duvar Sensörü

77,00 €
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LED Ayd�nlatmal� K�z�lötesi Sensör



19Fiyatlar�m�za KDV dahil de�ildir.

birlefltirdi. Hareket sensörü olarak bu ürün evin
d›fl›ndaki lambay› yakar ve tekrar söndürür. IS LED
ürünü ayn› zamanda LED'ler ile ayd›nlat›lan bir ev
numaras›d›r. Bu eflsiz kombinezon birçok uygulamalar
için kullan›labilir.

Fonksiyon Aç›klamas›

� Pratik uygulamalara odakl› LED fonksiyon 
programlar›: 
1. Alaca karanl›k s›n›r›ndan itibaren bütün 

gece AÇIK.
2. Alaca karanl›k s›n›r›ndan itibaren gece yar›s›na 

kadar AÇIK. 
3. Hareket alg›lamas›nda AÇIK.

� Ba¤l› olan lamba, hareket alg›lamas›nda programa
ba¤l› olmaks›z›n YANAR ve SÖNER.

� Lamban›n flebeke flalteri üzerinden sürekli
yak›lmas› da (4 saat) mümkündür. 

Ayar Olanaklar›

� Cihaz ile birlikte gönderilen kapak blendajlar› ile
hareket sensörü kapsama alan›n›n k›s›tlanmas›
mümkündür.

� Sökülebilir sensör modülü üzerinde yanma süresi,
alaca karanl›k s›n›r› ayar› ve program seçimi kolay
flekilde yap›labilir.

Ürün Nr.

Boyutlar› (YxGxD)

Harici kumanda gücü

LED gücü

Elektrik ba¤lant›s›

Kapsama aç›s›

Eriflim mesafesi

Alaca karanl›k ayar›

Zaman ayar›

Sürekli ›fl›k

Koruma türü

gümüfl beyaz

IS LED

360°

Kapsama aç›s›
360°

Alttan geçme koru-
mal› mükemmel
kapsama

Kapsama aç›s›n›
azaltma

Fonksiyon ayar›

Ürünün Önemli Özellikleri

Sürekli ›fl›k 
2 x kapal›/aç›k

Montaj Avantajlar›

� Ayd›nlatmal› ev numa-
ras› için kendinden
yap›flkanl› rakamlar
cihaz ile birlikte gön-
derilir.

600112 600211

155 x 155 x 65 mm

max. 1000 W (ohm yükü, örne¤in ampul)
max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos ϕ = 0,5, örne¤in 
flüoresan lamba)
max. 600 W (Elektrik besleme cihazlar›, kapasitif, örne¤in enerji
tasarruf lambas›, max. 8 adet)

yakl. 1 W

230 – 240 V, 50 Hz

360° alttan geçme korumal›

8 m çepeçevre (1,75 – 2 m montaj yüksekli¤inde)

2 – 2000 Lux

5 sn. – 15 dak.

kumandalanabilir

IP 54

Düflük enerji sarfiyat› ve 
yüksek kullan›m ömrü

LED Ayd�nlatmal� K�z�lötesi Sensör

IS LED
2 in 1

Dünya böyle ürünü daha önce görmedi.

Fonksiyon Aç�klamas�
Pratik uygulamalara odakl� LED fonksiyon prog-
ramlar�:
1. Alaca karanl�k s�n�r�ndan itibaren bütün gece  
AÇIK.
2. Alaca karanl�k s�n�r�ndan itibaren gece yar�s�na  
kadar AÇIK.
3. Hareket alg�lamas�nda AÇIK.
Ba�l� olan lamba, hareket alg�lamas�nda progra-
ma ba�l� olmaks�z�n YANAR ve SÖNER.
Anahtar üzerinden sürekli ���k ayarlanabilir (4 saat).

Ayarlar

Cihaz ile birlikte gönderilen kapak bledajlar� ile 
hareket sensörü kapsama alan�n�n k�s�tlanmas� 
mümkündür.
Sökülebilir sensör modülü üzerinde yanma süresi 
alaca karanl�k s�n�r� ayar� ve program seçimi kolay 
�ekilde yap�labilir.

IS LED ürünü, klasik esteti�i pratik faydal� unsurlar 
ile birle�tirdi. Hareket sensörü olarak bu ürün evin 
d���ndaki lambay� yakar ve tekrar söndürür. IS LED 
ürünü ayn� zamanda LED’ler ile ayd�nlat�lan bir ev 
numaras�d�r. Bu e�siz kombinezon birçok uygulama 
için kullan�labilir.

Gümü�

87,50 €
Beyaz

77,00 €

/ Koruma s�n�f� / II
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3
sensörsistem

87,50 €

Tavan �çin Hareket Sensörü

Beyaz
602611

100 x 120 x 120 mm

230 - 240 V, 50 Hz

180°’lik açma aç�s� ile 360°

max. 12 m

2 - 2000 Lux

10 sn. - 15. dak.

± 10° duyarl�l�kta lens ayar�

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5 

örne�in, floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar�, kapasitif,

örne�in enerji tasarruf lambas�, max. 8 adet)

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Zaman Ayar�

IP 54

II

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

Güç

Eri�im Mesafesi

Alaca Karanl�k Ayar�

Ayarlama Mesafesi

IS 360 D TRIO

Engelsiz, tavan alt�, sundurma, 
araba garaj�, alt yüzey ve balkon 
gibi her yönde alg�lama yap�labi-
lecek yerler için ideal k�z�lötesi 
tavan sensörü.
IS 360 D TRIO, üç adet yüksek derecede 
hassas k�z�lötesi sensörüyle donat�lm��t�r. Bu 
sensörler altlar�nda 350 m² alanda her yönde 
güvenilir, engelsiz koruma sa�lamak için bir-
birleriyle belirli aç�da durur. 

Ayarlar

Alg�lama alan� ayg�tla birlikte verilen ka-
paklar tak�larak k�s�tlanabilir.

Ayar dü�mesi ile yanma süresi ve alaca 
karanl�k devreye girme s�n�r� kolay �ekilde 
ayarlanabilir.

Montaj Avantajlar�

Kablo ba�lant�s�n�n kolay ve h�zl� yap�labil-
mesi için ba�lant� yeri rahatça görülebilir.

IS 360 D TRIO
Tavan Sensörü

350m2 360° / 3 sensors 12 m max. 12 m max.

Kapsama aç�s� Mükemmel alg�lama için  mercek
teknolojisi

Kapsama aç�s�n� 
azaltma

Fonksiyon ayar�

Ürünün Önemli Özellikleri
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IS D360

standart beyaz çerçeve sevkiyata 
dahildir

Beyaz
601317

� 53 x 82 mm

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

180°’lik açma aç�s� ile 360°

5 sn. - 20 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

IP 20 / 44 (trafo/sensör)

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif,

cos =0,5 örne�in, floresan lamba)
- max. 900 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu   

c=45,6 F)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar�, 

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�, 
max. 8 adet)

çepeçevre max. 8 m

potansiyalsiz kontak,
50 - 250 V, 5 AX

10 kapsama düzeyi,
720 kumanda seksiyonu

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Zaman Ayar�

Alaca Karanl�k Ayar�

Sürekli I��k

Koruma Türü

Mevcut Aksesuarlar

Güç

Eri�im Mesafesi

Sensör Sistemi

Özellikleri

S�va Alt� Hareket Sensörü - Profesyonel Seri

��LEVSEL

GARRANT�
36 ay

Ayarlama olanaklar�

Zaman ve alaca karanl�k
ayar� sensör kafas�n�n 
alt�nda gizli �ekilde 
saklanm��t�r.

Döner mekanizmal� 
gömme çerçevelerinin
kullan�lmas� mümkündür.

Kolay montaj; Trafonun 
çerçeve ile birlikte ön 
montaj�n� yap�n ve sensör 
elektronik ünitesini tak�n.

Her türlü çerçeve         
kullan�labilir.

Kapsama alan�

Montaj avantaj�

Sensör kafas� bir ampul büyüklü�ündedir.
(örne�in, GU10)

Bir Ampul Büyüklü�ündeki S�va Alt� 
Sensör
Yeni geli�tirilmi� ve profesyonellerin taleplerine ta-
viz vermeden cevap veren ürün; IS D360 sensörü, 
bir ampulün d�� ölçüsü büyüklü�ünde oldu�undan 
bütün s�radan çerçevelere uyar. Kompakt yap� tarz� 
ve basit tesisat. Sensör monte edildikten sonra sa-
dece çok amaçl� merce�i görünür. Ayarlama i�lemi 
sensör kafas� çekildikten sonra anahtar ile kolayca 
yap�labilir. Her çerçeve kullan�labilindi�inden sen-
sör optik olarak daima uyum sa�lar.

IS D360 sensörünün eri�i mesafesi 8 m ve 
180°’lik açma aç�s�nda kapsama aç�s� 360°’dir.

720 kumanda seksiyonu ile objeler hassas �e-
kilde alg�lan�r.

IS D360
S�va Alt� Tavan Sensörü

78,50 €
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Hareket Sensörü ve Fotosel

IS NM 360
Duvar Sensörü

360°

1. Ak�amlar� yakla��k 2 saat sabit ���k; Bu saat-
ler d���nda ���k yaln�zca harekete tepki verir.

2. Ak�amlar� ve sabahlar� yakla��k 2 saat sabit
���k; Bu saatler aras�nda ���k yaln�zca hare-
kete tepki verir.

3. Geceyar�s�na kadar sabit ���k; Bu saatler d�-
��nda ���k yaln�zca harekete tepki verir.

4) Yaln�zca sensör modu

Zeka ve estetik mükemmel �ekilde 
birle�ti

E�siz, yeni bir tasar�mda üstün i�levsellik. Gözle 
görülür biçimde ak�ll�, bir o kadar da ilham verici 
farkl�l�kta olan bu sensörü tan�mlaman�n ba�ka 
bir yolu yok. I���� istedi�iniz gibi aç�p kapaman�z 
için 4 sensör ve içinden seçebilece�iniz fotosel 
kombinasyonlar� mevcut.

Ayarlar

Hareket sensörünün kapsama alan�, cihazla bir-
likte verilen kapaklar kullan�larak k�s�tlanabilir.

I��k aç�k kalma süresi, alaca karanl�k e�i�i ve 
ç�kar�labilir sensör modülünde program kolay 
ve pratik bir �ekilde ayarlanabilir.

4 fonksiyon program� uygulamadaki �artlar� 
kar��lar

Kapsama aç�s�
360°

Kapsama aç�s�n�
azaltma

Fonksiyon ayar� Sürekli ���k
2 x kapal�/aç�k

yakla��k 2h2h2h2h2h2h2h2h2hhhhhh 2hh

yakla��k 2h2h2h2h2h2h2h2h2hhhhhhh yakla��k 2h2h2h2h2h2h2h2hhhhh2h2h

Alttan geçme ko-
rumal� mükemmel
kapsama

Ürünün Önemli Özellikleri

Beyaz
609313

114 x 100 x 58 mm

230 - 240 V, 50 Hz

alttan geçme koruma ile 360°

2 - 2000 Lux

5 sn. - 15. dak.

seçilebilir (4 saat)

IP 54

II

8 m çepeçevre (1,75 - 2 m montaj yüksekli�inde)

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5 örne�in, 

floresan lamba)
- max. 600 W (elektrik besleme cihazlar�, kapasitif, örne�in 

enerji tasarruf lambas�, max. 8 adet)

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Zaman Ayar�

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

Sürekli I��k

D��ar�dan açma kapama 
kapasitesi

Eri�im Mesafesi

Alaca Karanl�k Ayar�

IS NM 360

63,50 €

Yeni
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92,00 €

Yeni

S�va Alt� Hareket Sensörü - Profesyonel Seri

IS D3360
S�va Alt� Tavan Sensörü

Tavanda s�va alt� gömme montaj 
türünde al���ld�k IS 3360 ürünümüz.

Yüksek performansl� IS D3360 tavan sensörü 
yüksek derecede hassas üç k�z�lötesi alg�lay�c�-
ya sahiptir. Bu alg�lay�c�lar birbirlerine 120° aç�yla 
durur. 11 alg�lama düzeyinde 1416 devre açma 
kapama bölgesiyle 1000 m² kadar büyük alan-
lara güvenilir, k�s�tlanmam�� kapsama sa�lar. Et-
kileyici bir elektronik setiyle donat�lm�� olan bu 
sensör profesyonel kullan�m için tasarlanm��t�r. 
2000 Watt ç�k�� gücüne sahiptir. Paralel ba�l� sen-
sörler kendili�inden tan�mlan�r. Yüksek düzeyde 
hassas k�z�lötesi alg�lay�c�s�n�n 20 metre menzili 
vard�r. Kapsama aç�s� 360°, açma aç�s� 180°’dir.

Beyaz
660918

110 x 110 x 80 mm

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz, indüktif,

cos =0,5 örne�in, floresan lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu  c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar�, kapasitif,

örne�in enerji tasarruf lambas�, max. 12 adet)

Boyutlar� (YxGxD)

Güç

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Zaman Ayar�

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

Özel ayarlar

Sürekli I��k

Eri�im Mesafesi

Sensör Sistemi

Alaca Karanl�k Ayar�

IS D3360

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

180°’lik açma aç�s� ile 360°

5 sn. - 15 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

IP 54

II

blendaj korumas�, a��r� yük korumas�, paralel ba�lan-
m�� sensörlerin alg�lanmas�, reset fonksiyonu ile

max. 20 m
kapak sayesinde hassas alg�lama mümkündür.

11 alg�lama düzeni,
1416 açma kapama devresi

��LEVSEL

GARRANT�
36 ay

Mikroi�lemci teknolo-
jisi ve kullan�m� kolay 
dü�meleriyle bir saniyeden 
bir dakikaya kadar hassa-
siyetle zamanlay�c� ayar�; 
Anahtar üzerinden sürekli 
���k özelli�i (4 saat)

Sensör elektirik ünitesine 
ba�lad�ktan sonra mercek
ve dizayn çerçevesini 
tak�n�z.

Kapsama alan�

Ayarlar Montaj avantaj�

IS D3360’�n eri�im mesafesi,
(mavi=te�et yürüme yönü,
k�rm�z�=dairesel yürüme yönü)

Sensör her ko�ula uyum 
sa�lamak amac�yla 
kapsama aç�s�n� k�s�tlamak
için merce�in alt�na 
eklenmi� kapaklarla 
desteklidir.
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Anahtar Tipi S�va Alt� Hareket Sensörleri

IR 180 UP HF 360 UPNF 50 UP

NF 50 UP, yak�n mesafe sen-
sörü, dü�meye basmadan 
aç�l�r ya da kapan�r. Mutfak, 
banyo, atölye, çal��ma odas� 
gibi temizli�e önem verilen 
tüm odalar için idealdir.

NF 50 UP, yak�n mesafe sensörü, 
sensöre yak�n mesafelerdeki el 
hareketlerine tepki verir. Böylece i� 
ortamlar�nda, kirli ya da �slak ellerle 
bile ����� yakmak ya da söndürmek 
mümkün olur.

NF 50 UP

IR 180 UP HP 360 UP

H�zl� tepki, uzun menzil ve 
yüksek frekans teknoloji kul-
lanan çok amaçl� sensörlü 
anahtar. S�va alt� modeller 
merdiven bo�lu�u, hol, ça-
ma��rhane ve banyo gibi yer-
ler için idealdir.

Yüksek frekansl� sensörler sinyal 
yayar ve ki�i yada nesnelerden 
kaynaklanan en küçük hareket-
lerden do�an yank� dokusundaki 
de�i�imlere tekpi verir. Geni� al-
g�lama menzili, neredeyse an�nda 
tepki kapasitesi ve 1-8 m aras�nda 
limitsiz olarak de�i�ebilen menzili 
ile zor bölgeler için bile uygundur.

27,50 € 82,00 € 82,00 €

Dayan�kl�, test edilmi� ve 
onaylanm�� k�z�lötesi tekno-
lojisi kullan�lan, uzun mesa-
feli sensörlü anahtar. S�va 
alt� modeller koridor, mutfak,  
wc gibi yerler için idealdir.

Sensör hareket eden ki�ilerden ya-
y�lan �s�ya duyarl�d�r. 8 m menzilde, 
büyük odalar için ideal seçenektir.

Ayarlar

Panelin arkas�nda bulunan ayar 
dü�mesi ile yanma süresi ve 
alaca karanl�k devreye girme s�-
n�r� kolay �ekilde ayarlanabilir.

�alter üzerinden sürekli ���k       
(4 saat)

Çal��ma Biçimi

Dokunmadan aç�l�r ve kapan�r.

LED diot sayesinde karanl�kta bile 
sensörlü dü�meyi bulabilirsiniz.
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Anahtar Tipi S�va Alt� Hareket Sensörleri

NF 50 UP IR 180 UP HF 360 UP

Koridor, mutfak ve tu-K id tf k t
valet için ideal K�z�lötesi
s�va alt� sensör.

Merdiven bo�lu�u, hol ve 
banyo için ideal yüksek 
frekansl� s�va alt� sensör.

Mutfak, banyo, çal��ma 
odas� ve atölye için ide-
al s�va alt�, yak�n mesa-
fe sensör.

IR 180 UP / HF 360 UP

Sürekli ���k “aç�k/kapal�”

180° 360° 5 cm max.

IR sensör 180° kapsama aç�s� HF sensör Kapsama aç�s� Yak�n mesafe 
sensörü

Eri�im Mesafesi

Katlanabilen biçimli panel IR 180 UP; Alaca karanl�k
ve zaman ayarlar�

HF 360 UP; Eri�im mesafesi, 
alaca karanl�k ve zaman 
ayarlar�

Boyutlar� (YxGxD)

Güç

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Eri�im Mesafesi

Alaca Karanl�k Ayar�

Zaman Ayar�

Sürekli I��k

Sürekli Kapal�

LED

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

Ürün No.
Beyaz
752118

81 x 81 x 55 mm

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 WA

(örne�in, floresan lamba)

230 - 240 V, 50 Hz
3-kablolu ba�lant� (L,L’,N)
paralel ba�lant� mümkün

yak�n mesafe

max. 5 cm

-

-

-

-

yönlendirme �����

IP 20

II

NF 50 UP

Beyaz
750114

81 x 81 x 58 mm

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 WA
 (örne�in, floresan lamba)

230 - 240 V, 50 Hz
3-kablolu ba�lant� (L,L’,N)
paralel ba�lant� mümkün

90°’lik açma aç�s� ile 180°

max. 8 m

2 - 2000 Lux

10 sn - 30 dak.

seçilebilir (4 saat)

seçilebilir

var, elle kontrol özelli�i, sürekli kapal�l�k

IP 20

IR 180 UP

Beyaz
751111

81 x 81 x 55 mm

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 WA

(örne�in, floresan lamba)

230 - 240 V, 50 Hz
3-kablolu ba�lant� (L,L’,N) 2 yollu elektrik
devresi kullanmaya uygun de�il.

140°’lik açma aç�s� ile 360°

max. 1-8 m

2 - 2000 Lux

10 sn - 30 dak.

seçilebilir (4 saat)

seçilebilir

var, elle kontrol özelli�i, sürekli kapal�l�k

IP 20

Mevcut Aksesuarlar çerçeve dahildir. çerçeve dahildir. çerçeve dahildir.

HF 360 UP

II II
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Hareket Sensörü - Profesyonel Seri

Prizli terminallere sahip 
büyük terminal hücresi,
güç kayna��n�n kurulumu-
nu kolay hale getirir.

Kolay kurulum: kurma 
öncesi güç kayna�� birimi
ve prizli  seçili sensör 
elektroni�i

Kontrol kadran�yla  (1 - 8 m) 
kolay ayarlanabilen menzil.
I��k aç�k kalma süresini bir
saniyeden bir dakikaya ka-
dar duyarl�kla ayarlamak ve 

alaca karanl�k ayar�n� has-
sas bir �ekilde yapabilmek
için kullan�c� dostu elektrik
dü�meleri ve mikroi�lemci 
teknolojisi; ana güç
anahtarinde elle kullan�m
özelli�i (4 saat)

Montaj avantaj� Kapasite ayarlar�

HF 3360
Tavan / Duvar Sensörü

92,00 €
Yeni

�ç mekan alanlar�nda mükemmel 
izleme için yenilikçi yüksek 
frekansl� tasar�ma sahip 
profesyonel sensörler

HF 3360, ileri teknoloji HF sensör teknolojisine da-
yanarak çal��an bir hareket sensörüdür. 5.8 GHz 
sinyal yayar ve (örn. 3 m uzakl�ktaki) ki�i ya da 
nesnelerden kaynaklanan en ufak hareketlerden 
do�an yank� dokusundaki de�i�imlere tepki verir. 
HF 3360, alg� alan� içindeki herhangi bir hareke-
te, s�cakl�k ve yürüyü� yönünden ba��ms�z olarak 
neredeyse an�nda tepki verir. Bu yüzden HF 3360 
merdiven bo�luklar� ya da di�er iç mekan alanla-
r�nda kullan�m için idealdir. Elektronikle dolu olan 
HF 3360 profesyonel kullan�m için tasarlanm��t�r.

Ç�k�� gücü 2000 Watt�r. Paralel ba�lanan sensör-
ler otomatik olarak tan�mlan�r. 8 m’ye kadar bir 
menzilde 360° alg�lama alan� ve 140°’açma aç�s� 
vard�r. Böylece geni� iç mekanlar� güvenilir bir 
�ekilde ve ana kurulum i�ine gerek kalmaks�z�n 
izleyebilir. 
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Hareket Sensörü ve Fotosel - Profesyonel Seri

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Kapsama Aç�s�

Zaman Ayar�

Alaca Karanl�k Ayar�

Sürekli I��k

Koruma Türü

Koruma  S�n�f�

�lave Aksesuarlar

Güç

Eri�im Mesafesi

Sensör Sistemi

Özellikleri

HF 3360
Beyaz
753016

95 x 95 x 57 mm

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

140° açma aç�s� ile 360°

5 sn. - 15 dak.

2 - 2000 Lux

seçilebilir (4 saat)

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz, 

indüktif, cos =0,5 örne�in,
 floresan lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu  

c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar�, 

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�, 
max. 12 adet)

� 8 m kademesiz olarak ayarlanabilir

yüksek s�kl�kla 5,8 GHz.
güç iletimi yakla��k 1mW

IP 54

II

blendaj korumas�, a��r� yük korumas�,
paralel ba�lanm�� sensörlerin alg�lan-
mas�, reset fonksiyonu ile

�lave Aksesuarlar

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Gündüz Ayar�

Alaca Karanl�k Ayar�

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

�lave Aksesuarlar

Güç

Özellikleri

NightMatic 5000-2
Beyaz
550813

95 x 95 x 44 mm

230 - 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm²)

���k aç�k veya kapal�

0,5 - 100 Lux

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz,

indüktif, cos =0,5 örne�in,
 floresan lamba)
- max. 1800 W (seri kompanzasyonlu)
- max. 500 W (paralel kompanzasyonlu   

c=45,6 F)
- max. 1000 W (elektrik besleme cihazlar�,

kapasitif, örne�in enerji tasarruf lambas�, 
max. 12 adet)

blendaj korumas�, a��r� yük korumas�,
paralel ba�lanm�� sensörlerin alg�lan-
mas�, reset fonksiyonu ile

IP 54

II

��LEVSEL

GARRANT�
36 ay

HF 3360
Radar Sensör

�ç mekanlarda mükemmel göze-
tim, s�cakl�ktan ba��ms�z alg�la-
ma için yüksek frekansl� duvar ve 
tavan sensörü. 

Eri�im mesafesi: 1 - 8 m

Kapsama aç�s�: 360°
Açma aç�s�: 140°
  

N

NightMatic 5000-2
Fotosel

Geceleri ����� otomatik açmak için 
fotosel.

Alaca karanl�k ayar�:
0,5 - 100 Lux

Güç: max. 2000 W

39,50 €92,00 €

de�i�tirilebilir gece ayar� Sürekli I��k
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Fotosel

18 a.m.

20 a.m.

5 a.m.

7 a.m.

10 p.m.
Boyutlar� (YxGxD)

Elektrik Ba�lant�s�

Alaca Karanl�k Ayar� yakla��k 0,5 - 10 Lux / butona bas�l� 
tutularak

Ekonomik Gece Modu De�i�tirilebilir gece kapanma özelli�i

Güç Tüketimi

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

Ürün No.

Güç

NightMatic 3000 Vario
Beyaz
550615

99 x 74 x 37 mm

230 - 240 V, 50 Hz

‹ 0,8 W

IP 54

II

- max. 1000 W (ohm yükü)
- max. 500 W (kompanzasyonsuz, 

indüktif, cos =0,5 örne�in,
floresan lamba)

GÜÇ/KAPALI

E
ko

no
m

ik
 G

ec
e 

m
od

u

Kapasite Ayarlar�

Seçili tepki e�i�i bir tu�a bas�larak kolayca seçilebilir (2).

Gece s�ras�nda ba�l� yüklerin ne kadar süreli�ine kapa-
l� kalaca��n� belirlemeye yarayan sonsuz say�da zaman 
aral���na olanak tan�yan bir kontrol kadran� (4) vard�r 
(gece tasarruf modu).

(1) I��k Sensörü

(3) LED

(2) Seçili alaca karanl�k e�i�ini 
ayarlayabilen buton

(4) Gece tasarruf modu
uzunlu�u ayar�

Bina önleri, giri�ler, dükkan camlar� 
ya da di�er alanlar� ayd�nlatmak için 
kullan�lan ayd�nlatma sistemlerini 
kontrol etmek için idealdir.

Çal��ma Biçimi

NightMatic 3000 ortam ayd�nl���n� kaydeder, ka-
ranl�k basmaya ba�lay�p da alaca karanl�k e�i�ine 
ula��ld���nda kendili�inden aç�l�r, gün a�ard���n-
daysa yine kendili�inden kapan�r.

Mikroi�lemci kontrollü NightMatic 3000 Vario bir 
ad�m daha ileri giderek Ekonomik Vario Gece 
Moduyla elektrik tasarrufu sa�lar. �stek halinde, 
programlanabilen bir süre sonunda bir ����� ken-
dili�inden kapatabilir ve sabah saat 5 dolaylar�n-
da, hava halen karanl�ksa yeniden açabilir.

NightMatic 3000 Vario

Alaca karanl�k ayar�: 0.5 – 10 Lux

De�i�tirilebilir gece vakti kapanma 
özelli�i (gece tasarruf modu).

Kendi �����n� telafi eder, örn. i�lem 
ortamdaki bir ba�ka ���k taraf�ndan 
bozulmaz.

32,50 €
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LuxMaster Büro Sensörleri

BLS T
Büro Sensörü, Yar� Otomatik

Sadece gerçekten ihtiyaç duyuldu�unda 
yanan ���k

Yar� otomatik büro sensörü ile maksimum enerji tasar-
rufu sa�lan�r. Kullan�c� ����� aktif olarak aç�p kapatabilir. 
Büro sensörü, ki�i büroyu terketti�inde ya da ����a ihti-
yaç duyulmad���nda kendili�inden kapan�r.

Montaj Avantajlar�

Kurulum karma��k de�ildir.

Güç devresine sadece bir kapatma anahtar� tak�n�z.

Ki�iler ve gün����� otomatik olarak kaydedilir.

I��k kaynaklar�, gerekti�inde kendili�inden aç�l�r.

12 m menzilde 360° her yönde alg�lama.

 mercek, kapsanan alan� 660 kontrol bölüme ve 
1320 devre açma kapama bölgesine ay�r�r.

Filaman lambalar için maksimum 2000 W.

Dü�ük voltajl� halojen lambalar için max. 1000 W.

Floresan lambalar için max. 1000 W.

menzilde her yönde 360°
alg�lamaya olanak sa�lar; 
���k sensörü ortamdaki 
�����n düzeyini ölçer.

mercek, kapsanan alan� 
660 kontrol bölüme ve
1320 devre açma kapama 
bölgesine ay�r�r.

I����n hangi oda ���k 
düzeyinde kapanaca��n� 
belirlemek için parlakl�k 
devre açma kapama  düzeyi
kullan�l�r; alg�lama bölgesini 
ayarlamak için bir test fonk-
siyonu mevcuttur.

Otomatik kapatma fonksi-
yonunun 4 - 30 dakika aral�-
�� ve ayr�ca özel iki saat
modu vard�r ve voltmetre 
çevrilerek bireysel ihtiyaçla-
ra göre ayarlanabilir.

Alg�lama bölgesi kapaklar 
kullan�larak, istenen �ekil-
de k�s�tlanabilir, böylece 
yaln�zca belirli bölgedeki
hareketler alg�lan�r.

Alg�lama alan� Ayarlar

118,50 €

Yeni
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LuxMaster Büro Sensörleri

2) BLS T
3) Yükleme, ayd�nlatma

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Güç

Elektrik Ba�lant�s� 230 - 240 V / 50 Hz

Kapsama Aç�s� 360° alttan geçmeye kar�� korumal�

Önerilen Montaj Yüksekli�i 2,5 m - 3 m montaj yüksekli�i

Max. Eri�im Mesafesi her yönde 12 m
4 m yar�çap (oturan ki�i)
12 m yar�çap (yürüyen ki�i)

Sensör Sistemi 11 kapsama düzeyi, 1320 kumanda seksiyonu

Devre Açma Kapama E�i�i 20 - 1300 Lux, �/ gün�����

Devre Açma kapatma konta�� elektrik dü�mesi kullan�larak elle aç�l�r.

Devre Açma Kapama E�i�i 4 - 30 dakika, test modu (yakla��k 2 sn.), sürekli mod
(yakla��k 2 saat)

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

IP 20

II

Ortam S�cakl��� -15°C’den 50°C’ye

BLS T
Beyaz
720315

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (dü�ük enerjili halojen)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5

örne�in, floresan lamba)
- max. elektronik ayar resistans� say�s�
 16 x (1 x 36 W)
 veya 12 x (2 x 36 W)
 veya 12 x (1 x 58 W)
 veya   8 x (2 x 58 W)
 daha yüksek devre açma kapama kapasitesi için hat 

taraf�nda röle yada kontaktör anahtar sa�lanmal�d�r. 

120 x 120 x 65 mm BLS

��LEVSEL

GARRANT�
36 ay
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LuxMaster Büro Sensörleri

Ofis �����, gözü yormayan, göze uyumlu 
���k olmal�d�r. 

Modern i� ortamlar�nda yapay ���kland�rma, farkl� kay-
naklardan gelen farkl� yo�unluklarda ���kla gözü yorar. 
STEINEL’in üretti�i LuxMaster ayd�nlatma kontrol sis-
temi günümüzün yorulan gözlerini rahatl��a kavu�tu-
ruyor. Çünkü bu sistem birbirine ba�l� lambalardan 
yay�lan �����, gerçekten gereken ���k miktar�na göre dü-
zenler ve sabit düzeyde iç aç�c� ayd�nlatma sunar. Art�k 
d��ar�s� karanl�k da olsa, pencereden güne� giriyor da 
olsa farketmez.

LuxMaster ile ���k yaln�zca gerçekten gerekti�inde aç�-
l�r. Bunun anlam� �udur: �nsanlar odadayken LuxMaster 
���klar� açar ve odadan ç�kt�klar�nda ����� kapat�r.

LuxMaster ayd�nlatma planlamas�nda zekice ve ayn� 
zamanda kolay çözümler sunar. Modern bina yöneti-
mi aç�s�ndan bak�ld���nda LuxMaster konfor ve verimli 
tasarruf sa�lar.

LuxMaster

1 m

1 m1 m 2 m2 m12 m 12 m0

360°

0 m

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m
90°

360°

270°

180°

1 2

3

4

1 m 8 cm
2 m 17 cm
3 m 26 cm
4 m 34 cm
5 m 43 cm
6 m 52 cm
8 m 69 cm

10 m 86 cm
12 m 103 cm

1

2

3

4

Sensör

Oturan

Yak�n Mesafe (2m yar�çap)

Uzak Mesafe (12m yar�çap)

Minimun
hareket

Sensörden
uzakl�k

Te�et yürüme yönü (m)

Dairesel yürüme yönü (m)

Alg�lama Alan�

Üç adet piro sensör 12 m 
mesafede, 360° her yönde 
alg�lamaya olanak tan�r; 
���k sensörü ortam �����n� 
ölçer

 mercek kapsanan alan� 
660 ayr� kesite ve 1320 
devre açma kapama 
bölgesine ay�r�r

Kapasite Ayarlar�

Bir odadaki gerekli ���k 
düzeyini tan�mlamak için 
parlakl�k ayar� (20 – 1300 
lüks) kullan�l�r

Otomatik kapatma 
kontrolü 4 – 15 dakikaya 
ayarlanabilir ve sadece 
kontrol dü�mesini 
çevirerek ayarlamak 
mümkündür. Ayr�ca 
alg�lama alan�n� ayarlamak 
için bir test fonksiyonu da 
vard�r.

Herhangi bir yönde 
alg�lama alan�n� ayarlamak 
için kapaklar kullan�labilir, 
örne�in aç�k planl� bir 
ofiste yaln�zca belirli bir 
bölgedeki hareketleri 
alg�lamas� için ayarlanabilir

LuxMaster BLS / D / DF eri�im mesafesi,
2,5 m yükseklikte tak�l� olmal�.
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��LEVSEL

GARRANT�
36 ay

LuxMaster Büro Sensörleri

Boyutlar� (YxGxD)

Elektrik Ba�lant�s�

Alg�lama Alan�

Önerilen Montaj Yüksekli�i

Kapama Gecikmesi

Koruma Türü IP 20

Ortam S�cakl���

Koruma S�n�f�

- 15 °C'den 50 °C'ye kadar

II

Kontrol Sinyali BLS D / DF
1 - 10 V (max. 50 EVGS)

Uzaktan Kumanda Eri�imi 4 m (IR uzaktan kumanda)

Ürün No.

Güç

LuxMaster
BLS
720414

BLS D
720513

BLS DF
720612

BLS DF Kumanda
720711

120 x 120 x 65 mm BLS (D/DF)
95 x 40 x 20 mm (kumandal�)

230 - 240 V / 50 Hz

360° yatay, 180 ° dikey

2,5 m - 3 m montaj yüksekli�i

4 dak. - 30 dak. test modu (yakla��k 2sn.), uzun süre 
modu (yakla��k 2 saat)

- max. 2000 W (ohm yükü)
- max. 1000 W (dü�ük enerjili halojen)
- max. 1000 W (kompanzasyonsuz, indüktif, cos =0,5

örne�in, floresan lamba)
- max. elektronik ayar resistans� say�s�
 16 x (1 x 36 W)
 veya 12 x (2 x 36 W)
 veya 12 x (1 x 58 W)
 veya   8 x (2 x 58 W)
 daha yüksek devre açma kapama kapasitesi için hat 

taraf�nda röle yada kontaktör anahtar sa�lanmal�d�r. 

Max. Eri�im Mesafesi

Açma Kapama E�i�i yada
Sabit I��k Düzeyi

BLS: 20 - 1300 Lux,
BLS D / BLS DF: 100 - 1300 Lux,

�/ gün�����
�/ gün�����

her yönde 12 m
yüksek çözünürlüklü yak�n görü� menzili:
4 m yar�çap (oturan ki�i)
güvenilir uzun mesafe menzili:
12 m yar�çap (yürüyen ki�i)

Sensör Sistemi 11 kapsama düzeyi, 1320 kumanda seksiyonu

LuxMaster BLS, enerji tasarruflu potansi-
yelini özellikle sürekli kullan�lmayan oda-
larda gösterir. Mekanda bulunan ki�i veya
ortam �����na ba�l� olarak ����� açar ya da
kapat�r.

LuxMaster BLS D, sabit, iç aç�c� ���k
gerektiren i� ortamlar�nda tavsiye edilir.
Dimmer fonksiyonu sayesinde ortam ���-
��n� çevre �����na ba�l� olarak azalt�r veya
artt�r�r.

Son olarak LuxMaster BLS DF hepsi da-
hil bir sistemdir. Profesyonel ���k yönetimi
için tüm özellikleri içerir. Konferans salon-
lar� ya da benzer amaçta kullan�lan yerler
için idealdir. I���� açma ve kapaman�n ya-
n�s�ra, uzaktan kumanda ayr�ca ���k sevi-
yesini slayt ya da tepegöz gösterileri için
geçici olarak k�smaya olanak tan�r.

LuxMaster BLS LuxMaster BLS D
Dimm Fonksiyonlu

LuxMaster BLS DF
Dimmer ve Kumandal�

Entegre ���k k�s�c� 
fonksiyonlu.
I��k yo�unlu�unu ortam 
düzeyine adapte eder.
�nsanlar� ve gün�����n� alg�lar
Gerekti�i zaman ���k kaynaklar�-
n� açar.
I���� açmak ve kapatmak için ve 
���k yo�unlu�unu ayarlamak için 
uzaktan kumanda.

I��k yo�unlu�unu ortam düzeyi-
ne adapte eder.

�nsanlar� ve gün�����n� alg�lar.

Gerekti�i zaman ���k kaynaklar�n� 
açar.

�nsanlar�, gün�����n� alg�lar.

Gerekti�i zaman ���k kay-
naklar�n� açar.

118,50 € 142,50 € 153,50 €

46,00 €
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Fotoselli Enerji Tasarruf Ampulleri

900
15 

15.000

75

15900
15 

15.000

75

15lümen
Watt
saat

WATT

WATT

75

15

WATT
0100

1818
WATT

900
14

15.000

Boyutlar� (YxGxD)48 x 12 mm

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�230 - 240 V

DuyE 27

Uzun Kullan�m Ömrü50.000 üzerinde
açma/kapatma

lümen
Watt
saat

WATT

WATT

Beyaz I��k
6000 K
622022

Gün I����
2700 K
622015

ESL 14 W

Fonksiyon Aç�klamas�

Lamba içine entegre edilmi� olan fotosel ortam 
�����n� kaydeder ve enerji tasarruf lambas�n� ak-
�amlar� yakar ve sabah tan yeri a�ar�rken otoma-
tik olarak tekrar söndürür.

Sensörlü kumanda otomati�i s�radan enerji ta-
sarruf lambalar�na k�yasla ek enerji tasarrufu ve 
konfor sa�lar.

Gün ����� kullan�m ömrü (yakla��k 15.000 saat)

�ç ve d�� mekanlarda kullan�labilir.

Firmam�z�n ürünlerinin, rakip ürünler
ile direkt k�yaslamas� yasakt�r. Fakat
siz k�yaslayabilirsiniz.

Milyonlarca kez denenmi� ve kendini kan�tlam�� olan 
SensorLight ürününün yeni modeli. 3 de�i�ik ���k öl-
çüm alan� ile her montaj pozisyonunda güvenli lam-
ba fonksiyonu garanti edilir. Mevcut d�� ve iç mekan 
lambalar�n� fotosel lamba teknolojisine dönü�türmek 
hiç bu kadar kolay olmam��t�. Eski ampulü ç�kar�n, 
SensorLight Plus enerji tasarruf ampulünü tak�n ve 
yeni modern, güvenlik alg�lamal� enerji tararruf uygu-
lamas�na kolay �ekilde geçin.

SensorLight Plus

Boyutlar� (YxGxD)

Ürün No.

Elektrik Ba�lant�s�

Alaca Karanl�k Ayar�

Duy

Frekans

LDR Say�s�
(Light Dependent Resistor)

Uzun Kullan�m Ömrü

Lümen

Koruma Türü

Koruma S�n�f�

145 x 58 x 58 mm

230 - 240 V

2 - 2000 Lux

E 27

50/60 Hz

3 adet ���k ölçüm alanl�
1 LDR

yakla��k 15.000 saat

900

IP 30

II

15 W Beyaz
621810

SensorLight Plus

153 x 58 x 58 mm

230 - 240 V

2 - 2000 Lux

E 27

50/60 Hz

3 adet ���k ölçüm alanl�
1 LDR

yakla��k 15.000 saat

1100

IP 30

II

18 W Beyaz
621919

LDR

FOTOSEL

SensorLight Plus 15 W

16,00 €

ESL Tasarruf Ampulü 14 W

11,00 €
SensorLight Plus 18 W

17,50 €
sarruf Ampulü 14 W

STEINEL 
sensörlü 

lambalar için 
özel tasarruf 

ampulü


