
FOTOCELLEBRYTER

ORBILUX
BRUKERVEILEDNING

BESKRIVELSE:
ORBILUX fotocellebryter styrer utendørsbelysning ved hjelp av en fotocellediode
som registrerer lysnivået i omgivelsene.
ORBILUX sammenligner lysnivået i omgivelsene med den innstilte luxverdien.
Enheten aktiveres når den innstilte verdien er høyere enn lysnivået I omgivelsene.
Fotocellebryteren har en 30 sek. tidsforsinkelse ved aktivering/deaktivering.

INSTALLASJON:
ADVARSEL: Installasjonen av denne enheten skal utføres av en autorisert elektro
installatør.
Denne enheten har en innebygd beskyttelseskrets mot støy/forstyrrelser. Imidlertid
kan sterke magnetiske kretser skape forstyrrelser i enhetens virkemåte. Det
anbefales ikke å installere enheten i nærheten av induktive laster, slik som
elektriske motorer, transformatorer, etc.

MONTERING:
Monteres på vegg, uten direkte eksponering mot sollys og andre lyskilder.
For å ivareta beskyttelsen mot fuktighet og vannsprut, er det viktig å tre
tilførselskabelen gjennom membrangjennomføringen i bunnen av denne enheten.
Når enheten er ferdig montert, må begge skruene i frontdekselet strammes slik at
hoveddelen og frontdekselet har en tett forbindelse.

Enheten kan monteres på f.eks. lysmast ved bruk av en slangeklemme i metall,
som vist i figuren over. Ved bruk av denne installasjonsmåten, må ikke enheten
monteres mot lysfeltet som skal styres. Dette kan forårsake feil virkemåte.

KOBLINGSSKJEMA:

Funksjonstest: Trykk TEST knappen og, uavhengig av innstilt luxverdi, aktiveres
belysningen i 30 sekunder. Hvis belysningen ikke aktiveres, kontroller koblingen
eller lyskilden.

INNSTILLING:
Når lysnivået i omgivelsene er det ønskede lysnivået for aktivering av enheten, vri
justeringsknappen for luxverdien helt mot klokken. Deretter vri sakte med klokken
til LED indikatoren begynner å lyse. Enheten er nå justert for automatisk aktivering
og belysningen vil aktiveres etter 30 sekunder. Hensikten med tidsforsinkelsen er å
forhindre aktivering/deaktivering av enheten ved tilfeldige/kortvarige forandringer i
lysnivået forårsaket av f.eks. lyn eller lys fra kjøretøy.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Spenning: 230 Vac, 50-60 Hz
Belastning: µ 16 A  230 Vac cos = 1
Maks anbefalt belastning:

Glødelamper 3000 W
Ukompenserte lysstoffrør 1000 W
Kompenserte lysstoffrør 1000 W (120μF)
Lav-volt halogen 2.000 VA
Halogen (230 Vac) 3000 W
Sparelamper 600 W (30 x 20 W)

Eget forbruk: 3.4 VA cap. (ca. 0.7 W)
Sensortype: CdS
Sensitivitet : 5 - 200 Lux.
AV bryternivå (Hysterese): 1.3 x PÅ bryternivå.
AV/PÅ tidsforsinkelse: ca. 30 sekunder.
Driftstemperatur: -25 ºC to +45 ºC
Kapslingsgrad: IP 55 i henhold til EN 60529
Beskyttelsesklasse: II i henhold til EN 60335 ved korrekt

installasjon.

MÅL:
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ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.
Lérida, 61 E–28020  MADRID
Telephone:+ 34 91 5672277; Fax:+34 91 5714006

E-mail: info@orbis.es
http://www.orbis.es
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