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ESL6927

Deteta os níveis de 

iluminação natural

Contém sensor de 

movimento RF

Regula a 

iluminação artificial 

Acende a luz após a detecção de 
movimento e desliga após um tempo 
de espera pré-selecionado 
quando não há movimento. 

Com luz ambiente insuficiente, 
o sensor acende a luz quando 

é detectado movimento.  
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Com luz ambiente suficiente,
o sensor não acende a luz
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Após o tempo de espera, a luz apaga
se não houver movimento detetado. 
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• Sensor de deteção de luz natural e de movimento

• Suporta altura de montagem até 15m, 

• Àrea de deteção até 20m de diâmetro.

• O movimento pode ser detectado através de plástico, vidro e 

materiais finos não metálicos

• Conectado por rádio

• Detectores de movimento de microondas ativos com sistema 

HF 10.525GHz

• Alimentado por baixa tensão 9-24Vdc, sinal de saída RF 2.4G

• Combinado com o uso do controlador de LED RF ou do 

driver de LED regulável por RF

REF.
ESL6927

CÓD. BARRAS
100100900029

.
1

PESO
0,045Kg

 

Especificações:

Voltagem
Sinal de saída
Sistema HF
Consumo energético

Zona de deteção
Sensibilidade

Desligar após não
deteção movimento
Sensor de
luminosidade

Montagem em altura
Sensor de movimento
Ângulo de deteção
Temperatura
IP
Garantia

9-24Vdc
RF 2.4GHz
10.525GHz
<0.5W (Standby), 
1W ( operation)
Máx. (DxH) 20x15m
10% /25%/ 50%/ 
75%/ 100%
10s / 30s / 90s / 
10min / 20min / 30min 
10lux / 30lux / 50lux / 
100lux / 150lux / 200lux 
/ Desativado
15m máx.
0.5-3m/s
150º (parede) 360º (teto)
Ta: -30ºC +55ºC
20
3 anos

67. 0 mm

73. 5 mm

42
.5

 m
m

22. 0 mm

Desenhos  técnicos:

SENS

Área de deteção
TIME

Tempo de espera
LUX

Sensor de luz do dia

Configuração do sensor


