CONDOR360 BRANCO 3F

Interruptor automático de teto
com sensor de presença
infravermelho, temporizador
e fotocélula
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O sensor de presença CONDOR360º aciona automaticamente a iluminação após detectar o movimento de pessoas no
local instalado, desligando a iluminação um tempo (ajustável) após cessar o movimento no ambiente. Indicado para
instalação no teto de locais de ocupação momentânea, tais como: corredores, halls, garagens, portarias, escadas, etc.

INSTALAÇÃO
• Antes de iniciar a instalação desligue a energia elétrica.
• Instale o sensor a uma distância mínima de 30 cm da lâmpada e em ambiente interno.
• Verifique se a potência da lâmpada está dentro do limite especificado para o sensor.
• Ligue a fiação seguindo os esquemas abaixo, conforme o modelo do circuito do sensor (2 ou 3 fios):

• Confira a fiação e religue a energia elétrica. Após aproximadamente
2 minutos o sensor estará pronto para funcionar.
Recomenda-se que a instalação seja realizada por profissional qualificado.

AJUSTES
J1 - LDR ON/OFF: ativa ou desativa a fotocélula. Com o jumper J1
encaixado o sensor passa a funcionar apenas quando o ambiente
estiver com pouca luz (à noite). Sem o jumper J1 o sensor funciona
independente da iluminação ambiente.
J2 - TEMPO: determina o tempo que a iluminação permanecerá
acionada após o final do movimento no ambiente.
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J2: tempo
J1: fotocélula

ÁREA DE DETECÇÃO

Descrição

Tempo

apenas jumper A
apenas jumper B
apenas jumper C
sem nenhum jumper

15 seg
1 min
3 min
5 min

GARANTIA
Este equipamento passou por todos os testes exigidos pelo Controle de qualidade da TEM.

360º

4 metros
8 metros

Garantia total de 1 ano contra defeitos de fabricação contados a partir da
data de emissão da nota fiscal.
A garantia não cobre defeitos provocados por:
• instalações incorretas;
• descargas atmosféricas;
• violações no equipamento;
• uso indevido e/ou fora das especificações técnicas;
A garantia não inclui a retirada do produto no local, sendo o transporte de
inteira responsabilidade do instalador e/ou empresa responsável pela
instalação.

fabricado por:

TEM INDÚSTRIA ELETRÔNICA
E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 06.219.211/0001-04
As informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

www.temeletronica.com.br

