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Instruções BLOCK CELL

III. Esquema de ligação

Este Produto liga ou desliga a luz de forma automática de acordo com a luz ambiente. Temperatura e humidade não afetam
o seu funcionamento desde que estes parâmetros estejam dentro dos limites indicados. Este é um produto extremamente
prático pois permite que o controlo da carga apenas a noite. Por exemplo: Luz de estrada, jardim, etc.

I. Especificações
Alimentação
Frequência
Corrente
Luz ambiente
Temperatura de trabalho
Humidade de trabalho

220-240V/AC
50Hz
15A
<2-100LUX (ajustável)
-20~+40ºC
<93%RH

IV. Teste
Rodar o botão LUX para a posição "Lua" e ligar a alimentação.
Quando fizer o teste de dia, tapar o produto com uma peça preta opaca.
Quando colocar a peça preta na janela de deteção, a luz ambiente será inferior a 2LUX e então a lâmpada acenderá.

II. Instalação

Quando retirar a peça preta a luz desligar a automaticamente.
Desligar a alimentação.

Quando rodar o botão LUX para a posição "sol", a lâmpada acenderá quando a luz ambiente for inferior a 100LUX.

Desapertar o parafuso da parte inferior e tirar a tampa.
Ligue os fios de acordo com o diagrama de conexões.
De acordo com o local de instalação, instale o produto com recurso a parafusos.

V. Nota

Volte a colocar a tampa. Ligue a alimentação e em seguida pode testar.

Em frente da foto célula não pode estar nada que faça obstrução à receção de luz natural.
Na frente da foto célula não podem estar objetos que se mexam.
Não instalar a fotocélula de baixo da luz ou em sítio onde possa receber a radiação da luz de comando da fotocélula.

Incorreto

Correto

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorreta do produto;
alimentação incorreta; utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI_14_2015
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