RAPORT
Seria 18

NOWOŚĆ

Czujnik ruchu
i obecności
z Bluetooth
Typ 18.51.8.230.B300
Od dziś czujnik ruchu można
zaprogramować za pomocą

Dane techniczne
• Możliwość programowania przy pomocy smartfona z oprogramowaniem Android i iOS
z Bluetooth LE (Low Energy)
• Aplikacja “Finder Toolbox” darmowa, do pobrania w oficjalnych sklepach Google i Apple
• Obszar detekcji do 64 m2: ruch 8x8 m, obecność 4x4 m
• Napięcie zasilania: 110...230 V AC (50/60Hz)
• Nastawiany próg łączenia: 4 lx...1000 lx
• Nastawiany czas załączania od 12 sekund do 25 minut
• 1 styk Z 10 A
• Montaż wpuszczany lub natynkowy

TYP 18.51.8.230.B300
Czujnik ruchu i obecności z Bluetooth

Finder Toolbox

Czujniki mogą zostać dowolnie nazwane w celu prostego zlokalizowania ich w budynku.
Możliwość nastawienia progu łączenia od 4 do 1000 lux, czasu załączania od 12 sekund do 25 minut,
oraz czułości (3 poziomy).
Za każdym razem kiedy połączysz się z urządzeniem czerwona lampka LED umiejscowiona na obudowie potwierdzi
połączenie z wybranym czujnikiem i udostępnienie wszystkich wartości ustawionych przy pomocy aplikacji.
Czujnik przekaże dwie wartości: jasność odczytaną przez czujnik światła na urządzeniu i stan styku, jeśli
jest zamknięty (ON) lub otwarty (OFF).
Czujniki, ze względów bezpieczeństwa, mogą zostać zablokowane pokrętłem blokady lub 4-cyfrowym kodem PIN aby
uniknąć zmiany ustawień przez osoby nieupoważnione.

Napięcie zasilania

8x8 metrów, ruch
4x4 metry, obecność
110...230 V AC (50/60Hz)

Regulacja progu łączenia

4...1000 lx

Regulacja czasu załączania

12 s...25 min

Zaciski

Push-in

Temperatura otoczenia - pracy

-10...+50°C

Montaż

wpuszczany lub natynkowy

Obszar detekcji (3m)

findernet.com
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Po zainstalowaniu 18.51, wystarczy pobrać darmowa aplikację Finder Toolbox
z oficjalnych sklepów Google lub Apple i ustawić wszystkie parametry.

FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny. FINDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób, rzeczy, wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub montażu produktów.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Dzięki technologii Bluetooth LE (Low Energy), nastawienie czujnika ruchu może
zostać wykonane przy pomocy smartfona z oprogramowaniem Android lub iOS.

