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• Consumo de Energia: 30,0mA (somente o sensor); 

• Comutação de Cargas: 600W em 127Vca e 1100W em 220Vca; 

• Fusível de proteção: 5A; 

• Temperatura de Funcionamento: -10 a +44ºC / <93%; 

• Alcance médio: diâmetro 5,0 metros (25ºC) e  alcance máximo: diâmetro 6,0 metros (25ºC); 

com as opções: Teste (10 seg.), 1, 5, 10 min. em um único aparelho; 

Regulagem de Fotocélula simplificada (jumper) com as opções: 

(sensor funciona dia e noite independente do nível de luz no ambiente; 

• Led indicador de detecção; 

• Dimensões (D x P): 92 x 40 mm; 

• Regulagem de Tempo de acionamento simplificada (jumper) 

• Ângulo de abertura: 360º x 160º; 

Construído com modernos circuitos integrados tipo SMD, incorpora um sistema seguro, prático e automático de poupança de energia. Ele 

acende automaticamente as lâmpadas assim que uma pessoa entra em seu campo de detecção. A instalação é rápida e simples. 

• Tensão de alimentação: 127/220Vca bivolt automático; 

Especificações Técnicas:

• Embutir: através de molas tipo spot • Sobrepor Fixo: fixação direta no teto • Sobrepor Direcionável: com articulação que permite direcionar o 

sensor para uma determinada área.

Sensores de Presença de detecção por infravermelho são dispositivos capazes de captar a movimentação de pessoas, animais, carros, etc... e 

acionar cargas ligadas a ele automatizando e temporizando o processo de acendimento de lâmpadas por exemplo. Estes aparelhos substituem 

com inúmeras vantagens os interruptores comuns e minuterias, podendo ser utilizados em qualquer ambiente que necessite de iluminação 

artificial. O modelo Teto alia a tecnologia de ponta disponível no mercado com o melhor custo-benefício, podendo ser utilizado em empresas 

públicas, privadas, condomínios horizontais e verticais, comércio, garagens, hall’s, escadarias, entre outros. Com Exclusivo Sistema de Fixação 

amplamente versátil, incluí em um único produto 3 opções de instalação, sendo elas:

LIGADA (sensor funciona somente no período noturno) e DESLIGADA 

• Sistema compatível com qualquer tipo de lâmpada; 

Funcionamento:

• Peso da unidade sem embalagem: 115 gr;

• Altura máxima para instalação: 4,0 metros; 

• Grau de proteção: Interno; 
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Sensor de Presença (Teto Sobrepor)
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