Noturn

Bivolt (127V / 220V)
500Wx127V / 1000Wx220V

Interruptor automático
com fotocélula

Fácil instalação
Aciona qualquer tipo de lâmpada

O interruptor automático NOTURN é capaz de perceber a presença da luz solar e deste modo identificar se é dia ou noite. O
NOTURN acende automaticamente a iluminação ao anoitecer e apaga ao amanhecer ou após um tempo pré-determinado
(conforme modelo). Indicado para qualquer aplicação onde se deseja manter a luz acesa durante todo o período noturno, como:
vitrines, fachadas, painéis luminosos, jardins, etc.

Instalação
• Antes de iniciar a instalação desligue a energia elétrica.
• Verifique se a potência da lâmpada está dentro do limite
especificado para o NOTURN: 500Wx127V ou 1000Wx220V.
• Ligue os fios conforme o esquema ao lado:
• Confira a fiação e religue a energia elétrica.

Fase 1
Rede elétrica
127/220 Vac
Neutro ou Fase 2
Preto
(fase 1)

Branco
(neutro
ou fase 2)

Obs.: Pode-se acionar um conjunto de
lâmpadas, desde que a potência total
seja inferior à especificada.

Vermelho
(retorno)

Ajuste do tempo (modelo com temporizador):
• Abra a tampa do sensor, removendo os dois parafusos superiores.
• Ajuste o jumper conforme a tabela abaixo.
• Feche a tampa, recolocando os dois parafusos.

Descrição

Tempo

1 hora
apenas jumper A
4 horas
apenas jumper B
8 horas
apenas jumper C
sem nenhum jumper 12 horas

Montagem e Posicionamento

Fixação do suporte: utilizando os
dois parafusos pequenos (2,9 x
6,5mm) prenda o suporte à base do
sensor.

Fixação do sensor: utilizando
os dois parafusos maiores (6") e
suas buchas, prenda o suporte à
parede ou ao poste.

Posicione o sensor Noturn de tal maneira que a luz da lâmpada controlada ou outra fonte luminosa não interfira em seu
funcionamento, ou seja, a luz controlada não deve refletir sobre a tampa transparente do sensor.

Correto

Errado

Garantia 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.
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