
Motiondim 350

Koblingskjema:

Mål:

Koblingskjema:

Tekniske data:

Operasjonsmodus:

Manuell betjening:

Dekningsområde:

Motiondim 350 er bevegelsesensor med innebygd 
dimmer. Motiondim 350 slår på lyset ved deteksjon av 
bevegelse og slår automatisk av lyset igjen i henhold 
til regulerbar tidsinnstilling på dimmeren. Den har 
også innbygget lyssensor, slik at  lyset blir slått på kun 
ved ønsket lysnivå i rommet. Dimmeren har multi-
funksjoner, slik at man kan justere dimming, lysføl-
somhet, tidsintervall og har flere funksjonsvalg.

Teknisk data:
Dimme metode:  Trailing Edge
Tilførselsstrøm:  220v.240 VAC 50/60 Hz
Maks last:  350W
Minumum last:  10W
Dimme område:  1%-100%
Deteksjonsområde: 4,5 m x 5.0m 120°
Intervall for tidsinnstilling:  5s – 30 min
Lysterskel:  5 lux
Mål:   84x84x40mm

LastL

1. Automodus

Ved tilstrekkelig naturlig lys,  vil ikke lyset slå seg på ved 
deteksjon.
Ved utilstrekkelig naturlig lys, vil lyset slå seg på 
automatisk ved deteksjon.
Når det ikke detekteres bevegelse, vil sensoren slå av 
lyset automatisk etter et forhåndsinnstilt tidsintervall.

Når lyset er på, press knappen 3 ganger innen 1,5 
sekund, da vil du gå inn i automodus. Lyset vil da slå 
seg av et lite øyeblikk for så å gå på maks styrke.

NB: Slår du av lyset manuelt i automodus, vil du 
komme til manuellmodus som vil vare i 5 sekunder.

2. Semiauto modus

I denne modusen vil ikke lyset slå seg på automatisk, 
men slå seg av automatisk. 

Når lyset er på, press knappen 4 ganger innen 2 
sekunder, da vil du gå inn i semiauto modus. Lyset vil 
da slå seg av et lite øyeblikk for så å gå på maks styrke.

3. Manuell modus

I denne modusen er PIR detektoren avslått. 

Når lyset er på, press knappen 5 ganger innen 2,5 
sekund, da vil du gå inn i manuell modus. Lyset vil da 
slå seg av et lite øyeblikk for så å gå på maks styrke.

Hvis lyset er av:
Kort trykk: lyset blir påslått med lik lysstyrke før den ble 
avslått (minne)
Langt trykk: lyset blir påslått med laveste lysstyrke og øker 
så lenge knappen er inne

Hvis lyset er på:
Kort trykk: Lyset slukkes
Lang trykk: Lyset dimmes opp/ned

Dobbelklikk bryteren for maks lysstyrke


