Twilight sensor instruksjon Protect 2.0 - Neptune 2.0
123187 E01 NO 1119

Dagslyssensor

Infrarød mottaker
Dagslysnivå

DIP bryter innstillinger (Daylight Threshold)
Sett lux nivået i henhold til lysnivået i det aktuelle
bruksområdet. Lyset forblir slukket dersom
dagslysnivået rundt armaturen er tilfredsstillende
(over innstilt nivå).
Dersom det naturlige lyset er utilstrekkelig (under
innstilt nivå) vil lyset tennes automatisk.
Dagslysnivået har 5 min forsinkelse.
Lyset slukker aldri når dagsslysnivået er utkoblet.
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For installation of fittings with Sensor please find
additional information in separate Sensor manual
on www.defa.com or scan enclosed QR-code.
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Remote Control | RF Wireless
Beskrivelse
Fjernkontrollen styrer kun Twilight (Dagslys) sensoren.  
HRC-11 kontrollen gir en rask og enkel måte å stille inn dagslyssenssoren. Velg innstillinger ved å anvende
de funksjoner som her beskrives. Armaturen vil blinke når en ny innstilling er mottatt.

Permanent On/Off - Av/På funksjon
Press “ON/OFF” for å velge permanent PÅ eller
permanent AV modus. *Press “AUTO”, “RESET”
for å forlate dette modus.

Auto Modus
Press “AUTO” for å iversette automatisk modus.
I dette moduset vil sensor og armatur oppføre seg
henhold til de valgte innstillingene.

Tilbakestillingsfunksjon
Press “RESET”, for å gjennopprette standard
innstillinger på DIP-bryterne.

Shift
Press knappen “Shift” for å anvende sekundære
knapper med verdier i rødt. “Shift” moduset er
aktivt i 20 sekunder.

Dagslysnivå
Press disse knappene for å velge dagslysnivå 2Lux/10Lux/50Lux/utkoblet. Armaturen vil ikke aktiveres
dersom dagslysnivået er over valgte nivå. Dersom satt til “Disable” (frakoblet) vil armaturen alltid være
aktivert.
Dagslysnivå fra omgivelsen
l. Press knappen “Shift”, rød LED indikator tennes.
2. Press knappen “Ambient”, lux nivået fra omgivelsen oppsøkes og satt som nytt dagslysnivå.

Merk: alle andre knapper er utkoblet.
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