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IS 140-2

IS 140-2

608811 608910

70 x 86 x 95 mm

max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)

max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos ϕ = 0,5, 

z.B. Leuchtstofflampe) 

max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampe, 

max. 6 Stück)

230 – 240 V, 50 Hz

2
 m

2 – 14 m

max 14 mok. 239 m2

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Osprzęt opcjonalny

EAN 4007841...

608811 608910

70 x 86 x 95 mm

max 1000 W (obciążenie omowe, np. żarówka)

max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, 

cos ϕ = 0,5, np. świetlówka), z elektron. urządzeniami stabiliza-

cyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe, np. żarówka 

energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 µF

230 – 240 V, 50 Hz

140° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

180° poziomo, 90° pionowo

max 14 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 54

II

Narożny uchwyt naścienny 07

do montażu na narożnikach zewnętrznych

631864 czarny 631765 biały

czarny biały

Najważniejsze cechy w skrócie

Obszar 
wykrywania

Perfekcyjne wykrywanie z zabezpie-
czeniem przed podpełzaniem

Kąt wykrywania 90° pionowo 180° poziomo Kontrola strefy
położonej wzdłuż
ściany budynku

Ustawianie funkcji

Czujniki na podczerwień do montażu na ścianie

Klasyk w całkiem nowej odsłonie. 

Jeszcze większa możliwość regulacji w poziomie

i pionie, większy zasięg i więcej poziomów

wykrywania umożliwia czujnikowi IS 140-2 nieza-

wodne nadzorowanie powierzchni. Udoskonalony

układ optyczny z precyzyjnymi soczewkami 

sferycznymi umożliwia jeszcze dokładniejsze

wykrywanie obiektów i wyjątkowy stały zasięg. 

Możliwości regulacji

� Dokładne dopasowanie obszaru wykrywania

czujnika dzięki możliwości odchylania układu

optycznego w poziomie i w pionie.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu 

czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe

� Możliwość prostego i szybkiego podłączenia

przewodów.

� Dostępny narożny uchwyt naścienny 

(do montażu na narożnikach).


