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Instruções TABLET SENSE

I. Especi�cações

220-240 V/AC
I
50/60Hz
IP65
10W | 30W
4200K
Saliente
Interior/Exterior

Alimentação
Classe
Frequência
IP
Máx. Watts  
Temperatura de Cor
Montagem
Aplicação

A instalação deve ser efectuada por um electricista quali�cado.
Apenas pessoal quali�cado deverá proceder à manutenção do produto. 
Assegurar que a tensão nominal do dispositivo/lâmpada é compatível com a tensão de alimentação.
Usar um cabo de alimentação em conformidade com os requisitos e standards de instalação de Baixa Tensão.
O produto não deve ser alterado. Qualquer alteração pode tornar o produto perigoso e anula a garantia.
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III. Instalação

- Desligue a corrente

21

II. Desenho Técnico

3

- Marcar e fazer os furos - Instalar o Projector na posição
  pretendida

54 6

- Orientar o projector até obter o 
   ângulo pretendido

- Ligue a corrente

ON/ Manual override:  projector 
funcionará sem deteção
ON/ PIR sensor: liga o modo de deteção

OFF: desliga

Day mode: funciona as 24h em modo PIR
Dusk mode: Liga o modo PIR automaticamente 
quando o sensor detecta menos de 60lx de 
luz ambiente

Far distance: distância de deteção + longe
Near distance: distância de deteção + perto

Delay time: escolha o tempo de funcionamento

NOTE: �icker 2 vezes signi�ca que a programação foi terninada com êxito

120º

60º

Distância de detecção máxima: 8mts

IV. Instruções de Funcionamento

- Ligar ao cabo de alimentação
  usando um ligador IP65

 Tablet  10W 30W
 Sense

 L 135 200
 B 102 155
 H 27 38
 S 53 118
 S1 10 10
 S2 30 70
 U 28 38
 D1 6.5 6.5
 D2 8.5 8.5

S

U

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos.  

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos.  
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