


230V-detectoren
Voor energiebesparing en meer comfort 
en veiligheid

Detectoren bieden meer comfort en veiligheid, maar helpen meteen ook om energie te besparen.

Niko heeft een zeer ruim assortiment aan detectoren, zowel voor residentieel als tertiair gebruik.

V O O R D E L E N

•    residentieel 

Onopvallende buiten- en binnensensoren voor discrete montage, maar met 

optimaal comfort

•    tertiair

-    uitgebreid assortiment met dimbare detectoren, detectoren voor grote 

hoogte, detectoren koppelbaar op Dali, master/slave

-    onafhankelijke testen van het WTCB tonen aan dat je met Niko 

detectoren tot 85% aan energiebesparing realiseert

-    voor projecten maken wij graag een inplantingsplan, een gedetailleerde 

offerte en geven wij eventueel technische ondersteuning ter plaatse

Duurzaam

•    kwaliteitsvolle lenzen met zeer hoog aantal detectiepunten

•    producten met dubbel relais 

-    geen extra relais of stroombeperkende maatregelen nodig, dit garandeert 

een snelle en goedkope installatie

•    jarenlange ervaring

•    eigen productie in Denemarken

Gemakkelijk te installeren en aan te sluiten 

•    voorgeprogrammeerd

•    voldoende ruimte voor bekabeling

•    eenvoudig bedradingssysteem

•    flexibele instelling op maat van de opdrachtgever
13





N I E U W

•    aanwezigheids- en afwezigheidsmelder 360°, 230 V, min. 20 meter bereik 

voor tertiaire sector (ref. code masters 350-20070, 350-20078, 350-20080)

-    verschillende mogelijkheden (inbouw/opbouw, master/slave, verschillende 

selecteerbare functies voor de drukknop, grote hoogte…)

-    eenvoudig en snel te monteren en in te stellen

-    instelling naar keuze: met een afstandsbediening (ref. code 350-20089) of 

handmatig

•    mini aanwezigheids- en afwezigheidsmelder 360°, 230 V, 9.5 meter bereik 

voor residentiële markt (ref. code 350-20085)

-    3,6 cm zichtbare doorsnede: klein en onopvallend

-    in te bouwen volgens het principe van de inbouwspot

-    bedienen en instellen mogelijk via afstandsbediening (ref. code 350-20090)
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230V-DETECTOREN

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 2300 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 180°

• montagehoogte: 2 - 3 m
• detectiebereik: halve cirkel, diameter max. 14 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• lichtgevoeligheid: 5 lux - oneindig
• uitschakelvertraging: 8 s - 30 min.
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -20 - 45°C
• beveiliging: onderkruipbeveiliging

Buitenbewegingsmelder met één kanaal voor gebruik op opritten, in tuinen, ... Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Detectiebe-
reik regelbaar tussen 0 en 14 m. Automatisch aan of manueel aan via NG-drukknop (230 Vac). Automatisch uit na uitschakelvertraging. 
Voorzien van een richtbare bewegingssensor. Het detectiegebied kan opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker. Conform 
de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, 14 m (white)

Volledig apparaatStuks: 1350-20050

VOLLEDIG APPARAAT

PlafondmontagebeugelStuks: 1390-20050

ACCESSOIRES

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 2300 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 180°

• montagehoogte: 2 - 3 m
• detectiebereik: halve cirkel, diameter max. 11 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• lichtgevoeligheid: 5 lux - oneindig
• uitschakelvertraging: 8 s - 30 min.
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -20 - 45°C
• beveiliging: onderkruipbeveiliging

Buitenbewegingsmelder met één kanaal voor gebruik op opritten, in tuinen, ... Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Detectiebe-
reik regelbaar tussen 0 en 11 m. Automatisch aan of manueel aan via NG-drukknop (230 Vac). Automatisch uit na uitschakelvertraging. 
Voorzien van een richtbare bewegingssensor. Het detectiegebied kan opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker. Conform 
de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, 11 m (black)

Volledig apparaatStuks: 1350-20150

VOLLEDIG APPARAAT

MontagebeugelStuks: 10390-20150

ACCESSOIRES
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230V-DETECTOREN

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 2300 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF

• detectiehoek: 180°
• montagehoogte: 2 - 3 m
• detectiebereik: halve cirkel, diameter max. 14 m
• lichtgevoeligheid: 5 lux - oneindig
• uitschakelvertraging: 8 s - 30 min.
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -20 - 45°C
• beveiliging: onderkruipbeveiliging

De buitenbewegingsmelder met één kanaal voor opbouw op een muur of wand is geschikt voor opritten en in tuinen. Voorzien van een 
geïntegreerde lichtsensor. Regelbaar detectiebereik tussen 0 en 14 m. Automatisch aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit 
via een NG-drukknop. Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Conform de Europese norm 
EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, 14 m, voor wandmontage (white)

Volledig apparaatStuks: 1350-20058

VOLLEDIG APPARAAT

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 2300 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF

• detectiehoek: 180°
• montagehoogte: 2 - 3 m
• detectiebereik: halve cirkel, diameter max. 11 m
• lichtgevoeligheid: 5 lux - oneindig
• uitschakelvertraging: 8 s - 30 min.
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -20 - 45°C
• beveiliging: onderkruipbeveiliging

De buitenbewegingsmelder met één kanaal voor opbouw op een muur of wand is geschikt voor opritten en in tuinen. Voorzien van een 
geïntegreerde lichtsensor. Regelbaar detectiebereik tussen 0 en 11 m. Automatisch aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit 
via een NG-drukknop. Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Conform de Europese norm 
EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, 11 m, voor wandmontage (black)

Volledig apparaatStuks: 1350-20158

VOLLEDIG APPARAAT

• afmetingen (alleen zichtbaar deel): 13,3 x 36 mm (HxB)
• afmetingen (inclusief niet-zichtbaar deel): 62,6 x 36 mm (HxB)
• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• stroomverbruik: 0,2 W
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 360°

• montagehoogte: 2 - 3 m
• detectiebereik: cirkelvormig, tot 9,5 m
• lichtgevoeligheid: 20 - 1000 lux 
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 2 - 60 min
• aangesloten kabel: 50 cm, 4 x 2,08 mm²
• beschermingsgraad: IP65
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C
• fabrieksingesteld; IR-afstandsbediening nodig om instellingen te 

wijzigen
• met functie ‘eco uit’ voor optimale energiebesparing

De mini-aanwezigheids- of mini-afwezigheidsmelder met één kanaal en daglichtregeling voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenver-
lichting in en uit te schakelen. De minimelder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of 
manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Dankzij zijn compacte afmetingen en design neemt de minimelder een zeer discrete 
plaats in de ruimte in. Conform de Europese norm EN60699-2-1 voor EMC en veiligheid.

Mini-aanwezigheids- of mini-afwezigheidsmelder 360° (230 V), één kanaal, voor inbouw in plafonds

Stuks: 1350-20085

VOLLEDIG APPARAAT
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IR-afstandsbedieningStuks: 1350-20090

ACCESSOIRES
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230V-DETECTOREN

VOLLEDIG APPARAAT

350-20056 Stuks: 1 Volledig apparaat

390-20057 Inbouwdoos met veerklemmenStuks: 1

MontagedoosStuks: 1390-20056

IR-afstandsbedieningStuks: 1350-20057

ACCESSOIRES

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• stroomverbruik: 0,2 W
• relaiscontact: NO (max. 10 A), potentiaalvrij, licht- en bewegings-

gevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 360°

• montagehoogte: 2 - 3,4 m
• detectiebereik: cirkelvormig, 3 - 20 m
• lichtgevoeligheid: 20 - 1000 lux 
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 2 - 60 min
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C
• manueel instelbaar of via afstandsbediening
• standalone of met maximaal 10 slaves (350-20071 of ook slaves 

350-20078 of 350-20081)
• met functie ‘eco uit’ voor optimale energiebesparing

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder met één kanaal en daglichtregeling voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting 
in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel 
aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Conform de 
Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), master, één kanaal, voor inbouw in plafonds

Volledig apparaatStuks: 1350-20070

VOLLEDIG APPARAAT

Inbouwdoos met veerklemmenStuks: 1390-20057

IR-afstandsbedieningStuks: 1350-20089

ACCESSOIRES

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF

• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 2,5 - 4 m
• detectiebereik: cirkel (diameter: 7 - 12 m)
• uitschakelvertraging: 5 s/2 - 30 min.
• lichtgevoeligheid: 30 - 2000 lux
• beschermingsgraad: IP20
• omgevingstemperatuur: -5 - 50°C

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder met één kanaal en daglichtregeling voor inbouw in het plafond is geschikt om de binnenverlich-
ting aan en uit te schakelen. Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit 
via een NO-drukknop (230 Vac). Conform de Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360°, één kanaal (10 A), voor inbouw in plafonds



BEWEGINGSMELDERS 13-5

230V-DETECTOREN

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• stroomverbruik: 0,2 W
• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 2 - 3,4 m

• detectiebereik: cirkelvormig, 3 - 20 m
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Automatisch 
aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een 
aanpasbaar afschermmasker. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een master (350-20070 of ook masters 350-20078 of 350-20080). 
Conform de Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), slave, voor inbouw in plafonds

Volledig apparaatStuks: 1350-20071

VOLLEDIG APPARAAT

Inbouwdoos met veerklemmenStuks: 1390-20057

ACCESSOIRES

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• stroomverbruik: 0,2 W
• relaiscontact: NO (max. 10 A), potentiaalvrij, licht- en bewegings-

gevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 360°

• montagehoogte: 2 - 3,4 m
• detectiebereik: cirkelvormig, 3 - 20 m
• lichtgevoeligheid: 20 - 1000 lux 
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 2 - 60 min
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C
• manueel instelbaar of via afstandsbediening
• standalone of met maximaal 10 slaves (350-20079 of ook slaves 

350-20071 of 350-20081)
• met functie ‘eco uit’ voor optimale energiebesparing 

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder met één kanaal en daglichtregeling voor plafondmontage is geschikt om binnenverlichting in en 
uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/
automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Conform de 
Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), master, één kanaal, voor opbouw op plafonds

Volledig apparaatStuks: 1350-20078

VOLLEDIG APPARAAT

IR-afstandsbedieningStuks: 1350-20089

ACCESSOIRES

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• stroomverbruik: 0,2 W
• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 2 - 3,4 m

• detectiebereik: cirkelvormig, 3 - 20 m
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder voor plafondmontage is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Automatisch aan/
uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een 
aanpasbaar afschermmasker. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een master (350-20078 of ook 350-20070 of 350-20080). Conform 
de Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), slave, voor opbouw op plafonds

Volledig apparaatStuks: 1350-20079

VOLLEDIG APPARAAT
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230V-DETECTOREN

ACCESSOIRES

350-20089 Stuks: 1 IR-afstandsbediening

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• stroomverbruik: 0,2 W
• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 4 - 8 m

• detectiebereik: cirkelvormig, 16 - 32 m
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder voor opbouw op hoge plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Auto-
matisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld 
met een aanpasbaar afschermmasker. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een master (350-20080, 350-20070 of 350-20078). Con-
form de Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), slave, voor opbouw op hoge plafonds

Volledig apparaatStuks: 1350-20081

VOLLEDIG APPARAAT

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF

• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 2,5 - 3 m
• detectiebereik: cirkel, diameter max. 20 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 1 - 30 min.
• lichtgevoeligheid: 10 - 1000 lux
• beschermingsgraad: IP20
• omgevingstemperatuur: -5 - 50°C

Aanwezigheidsmelder met één kanaal met daglichtregeling voor plafondmontage. Geschikt voor het schakelen van binnenverlichting. 
Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit via NO-drukknop (230 Vac). 
Het detectiegebied kan opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid 
EN60669-2-1.

Aanwezigheidsmelder 360°, één kanaal (10 A), voor opbouw op plafonds

Volledig apparaatStuks: 1350-20054

VOLLEDIG APPARAAT

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• stroomverbruik: 0,2 W
• relaiscontact: NO (max. 10 A), potentiaalvrij, licht- en bewegings-

gevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 4 - 8 m

• detectiebereik: cirkelvormig, 16 - 32 m
• lichtgevoeligheid: 20 - 1000 lux 
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 2 - 60 min
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C
• manueel instelbaar of via afstandsbediening
• standalone of met maximaal 10 slaves (350-20081 of ook gewone 

slaves 350-20071 of 350-20079)
• met functie ‘eco uit’ voor optimale energiebesparing

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder met één kanaal en daglichtregeling voor opbouw op hoge plafonds is geschikt om binnenver-
lichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of 
manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. 
Conform de Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), master, één kanaal, voor opbouw op hoge plafonds

Volledig apparaatStuks: 1350-20080

VOLLEDIG APPARAAT
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230V-DETECTOREN

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact kanaal 1: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsge-

voelig
• relaiscontact kanaal 2: NO (max. 10 A), bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA

• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 2,5 - 3 m
• detectiebereik: cirkel, diameter max. 20 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 1 - 30 min.
• lichtgevoeligheid: 10 - 1000 lux
• beschermingsgraad: IP20
• omgevingstemperatuur: -5 - 50°C

Aanwezigheidsmelder met twee kanalen voor gebruik in klas- en vergaderlokalen. Kanaal 1 schakelt de lokaalverlichting op basis van 
daglichtregeling, kanaal 2 schakelt de bordverlichting op basis van beweging. Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Moet manueel 
aan via NO-drukknop. Manueel uit kan via NO-drukknop (230 Vac). Automatisch uit na uitschakelvertraging. Het detectiegebied kan 
opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Aanwezigheidsmelder 360°, twee kanalen (10 A) (aan/uit met NO-drukknop)

Volledig apparaatStuks: 1350-20053

VOLLEDIG APPARAAT

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact kanaal 1 en 2: NO (max. 10 A), licht- en bewegings-

gevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• ventilatiemotor: 690 VA

• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 2,5 - 3 m
• detectiebereik: cirkel, diameter max. 20 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 1-30 min.
• lichtgevoeligheid: 10 - 1000 lux
• beschermingsgraad: IP20
• omgevingstemperatuur: -5 - 50°C

Aanwezigheidsmelder met twee kanalen voor plafondmontage. Geschikt voor het schakelen van binnenverlichting en ventilatie. Voorzien 
van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit via NO-drukknop (230 Vac). Het 
detectiegebied kan opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid 
EN60669-2-1.

Aanwezigheidsmelder 360°, twee kanalen (verlichting + ventilatie)

Volledig apparaatStuks: 1350-20055

VOLLEDIG APPARAAT

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• relaiscontact: NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF 
• detectiehoek: 360°

• montagehoogte: 2,5 - 3 m
• detectiebereik: cirkelvormig, diameter max. 20 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 1 - 30 min
• lichtgevoeligheid: 10 - 1000 lux
• beschermingsgraad: IP20
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C

Eénkanaalsaanwezigheidsmelder met daglichtregeling voor plafondmontage. Geschikt voor het schakelen van binnenverlichting. Voorzien 
van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit via NO-drukknop (230 Vac). 
Mogelijkheid om als master of slave gebruikt te worden. Het detectiegebied kan opgedeeld worden met een aanpasbaar afschermmasker. 
Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Aanwezigheidsmelder 360°, één kanaal (10 A), master/slave

Volledig apparaatStuks: 1350-20060

VOLLEDIG APPARAAT



BEWEGINGSMELDERS13-8

230V-DETECTOREN

Aanwezigheidsmelder 360°, dimbaar, één kanaal (1-10 V)
Eénkanaalsaanwezigheidsmelder met 1-10V-output. Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Manueel aan/uit via een NO-drukknop 
(230 Vac) of automatisch op basis van de bewegingssensor. Het detectiegebied kan opgedeeld worden met een aanpasbaar afscherm-
masker. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• kanaal: 1 - 10 V/max. 10 mA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• detectiehoek: 360°
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen: 58 x 18 W

• montagehoogte: 2,5 m
• detectiebereik: cirkelvormig, diameter max. 20 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 1 - 60 min
• lichtgevoeligheid: 50 - 1500 lux
• beschermingsgraad: IP20
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C

Volledig apparaatStuks: 1350-20063

VOLLEDIG APPARAAT
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Automatic IR-afstandsbedieningStuks: 1350-20064

ACCESSOIRES

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• DALI/DSI bus 1: max. 30 mA of 20 verlichtingsarmaturen
• DALI/DSI bus 2: max. 30 mA of 20 verlichtingsarmaturen
• maximaal schakelvermogen: 140 µF 
• detectiehoek: 360°
• montagehoogte: 2,5 m

• detectiebereik: cirkelvormig, diameter max. 20 m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• uitschakelvertraging: 1 - 60 min
• lichtgevoeligheid: 50 - 1500 lux
• beschermingsgraad: IP20
• omgevingstemperatuur: -5 - +50°C

Tweekanaalsaanwezigheidsmelder. Kanaal 1 en kanaal 2 kunnen apart worden ingesteld voor de uitschakelvertraging, het lichtniveau, het 
schakelen van DALI- en DSI-daglichtsturingen, etc. Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Manueel aan/uit via een NO-drukknop 
(230 Vac) of automatisch aan/uit op basis van de bewegingssensor. Het detectiegebied kan opgedeeld worden met een aanpasbaar af-
schermmasker. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Aanwezigheidsmelder 360°, dimbaar, twee kanalen, DALI/DSI

Volledig apparaatStuks: 1350-20062

VOLLEDIG APPARAAT
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Automatic IR-afstandsbedieningStuks: 1350-20064

ACCESSOIRES



BEWEGINGSMELDERS 13-9

230V-DETECTOREN

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• stroomverbruik: 1 W
• relaiscontact: aan/uit (NPN-transistor), licht- en bewegingsgevoe-

lig
• potentiaalvrij NO- of NG-contact
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA
• spaarlampen: 58 x 18 W

• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• uitschakelvertraging: 1 - 30 min
• lichtgevoeligheid: 10 - 1000 lux
• beschermingsgraad: IP20
• montagehoogte: 2 - 3 m
• detectiehoek: 360°
• detectiebereik kleine bewegingen: tot 8 m (50 m²)
• detectiebereik grote bewegingen: 10 x 16 m (138 m²)
• hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10%
• omgevingstemperatuur: 0 - 45°C

Intelligente aanwezigheidsmelder voor plafondmontage in kantoren. Geschikt voor het schakelen van binnenverlichting. Snelle detectie 
van zelfs de kleinste bewegingen dankzij passief infraroodtechnologie (PIR) en ultrasone technologie (US). Aanwezigheidsdetectie achter 
kantoorwanden door US. Past gevoeligheid automatisch aan volgens geregistreerde bewegingen. Beschikt over een geïntegreerde licht-
sensor. Het detectiegebied kan opgedeeld worden met een aanpasbaar afschermmasker.

Aanwezigheidsmelder Dual Tech 360°, master

Volledig apparaatStuks: 1350-20065

VOLLEDIG APPARAAT
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Inbouwdoos met veerklemmenStuks: 1390-20057

IR-afstandsbedieningStuks: 1350-20067

ACCESSOIRES

• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• stroomverbruik: 1 W
• beschermingsgraad: IP20
• montagehoogte: 2 - 3 m

• detectiehoek: 360°
• detectiebereik kleine bewegingen: tot 8 m (50 m²)
• detectiebereik grote bewegingen: 10 x 16 m (138 m²)
• omgevingstemperatuur: 0 - 45°C

Intelligente aanwezigheidsmelder voor plafondmontage in kantoren. Geschikt voor het schakelen van binnenverlichting. Snelle detectie 
van zelfs de kleinste bewegingen dankzij passief infraroodtechnologie (PIR) en ultrasone technologie (US). Aanwezigheidsdetectie achter 
kantoorwanden door US. Past gevoeligheid automatisch aan volgens geregistreerde bewegingen. Het detectiegebied kan opgedeeld 
worden met een aanpasbaar afschermmasker.

Aanwezigheidsmelder Dual Tech 360°, slave

Volledig apparaatStuks: 1350-20066

VOLLEDIG APPARAAT

Inbouwdoos met veerklemmenStuks: 1390-20057

ACCESSOIRES



SCHEMERSCHAKELAARS13-10

230V-DETECTOREN

• afmetingen: 103 x 73 x 47 mm (HxBxD)
• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• relaiscontact: NO (max. 16 A)
• gloeilampen: 3000 W
• 230V-halogeenlampen: 3000 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 3000 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 3000 VA

• lagedruknatrium-/lagedrukkwiklampen: 1000 W
• gasdamplampen (hoge/lage druk): 1000 W
• spaarlampen (CFLi): 3000 VA
• hysteresis op lichtgevoeligheid: ± 50%
• uitschakelvertraging: ± 1 min.
• lichtgevoeligheid: 2 - 200 lux
• beschermingsgraad: IP54

Schemerschakelaar voor montage op een buitenmuur (IP54). Geschikt voor het schakelen van buitenverlichting. Groot sensoroppervlak 
voor nauwkeurige lichtmeting. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Schemerschakelaar, 230 V, één kanaal (16 A)

Volledig apparaatStuks: 5350-10030

VOLLEDIG APPARAAT

Min. Max.
LUX

• afmetingen: 95 x 68 x 38 mm (HxBxD)
• voedingsspanning: 230 Vac ± 10%
• vereiste boordiameter: 30 mm
• relaiscontact: NO (max. 10 A), lichtgevoelig
• gloeilampen: 2300 W
• 230V-halogeenlampen: 2300 W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500 VA
• fluorescentielampen (niet-gecompenseerd): 1200 VA

• spaarlampen (CFLi): 1200 VA
• maximaal schakelvermogen: 140 µF
• lichtgevoeligheid: 3 – 300 lux
• hysteresis op lichtgevoeligheid: ± 50%
• uitschakelvertraging: ± 1 min
• beschermingsgraad: IP54
• omgevingstemperatuur: -50 – +50°C

De schemerschakelaar voor montage op een buitenmuur is geschikt voor de sturing van buitenverlichting (tuinen, parkeergarages, buiten-
terreinen en voetpaden). Conform de Europese norm EN60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Vervangt 350-10031.

Schemerschakelaar, 230 V, één kanaal (10 A)

Volledig apparaatStuks: 1350-10033

VOLLEDIG APPARAAT



230V-DETECTOREN

TECHNISCHE INFORMATIE 13-11

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, 11 m (black) of 14 m (white)

350-20050   350-20150

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, 11 m (black) of 14 m (white)

350-20058   350-20158

Mini-aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360°, 1 kanaal

350-20085

Aanwezigheidsmelder360°, 1 kanaal

350-20056

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360°, 1 kanaal

350-20070 & 350-20071
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230V-DETECTOREN

TECHNISCHE INFORMATIE13-12

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), 1 kanaal, voor opbouw op plafonds

350-20078 & 350-20079

Aanwezigheids- of afwezigheidsmelder 360° (230 V), voor opbouw op hoge plafonds

350-20080 & 350-20081

Aanwezigheidsdetector 360°, 2-kanaals 10 A

350-20053

Aanwezigheidsdetector 360°, 1-kanaals 10 A

350-20054

Aanwezigheidsdetector 360°, 2-kanaals (licht + ventilator)

350-20055
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230V-DETECTOREN

TECHNISCHE INFORMATIE 13-13

Aanwezigheidsmelder 360°, één kanaal (10 A), master/slave

350-20060

Aanwezigheidsmelder 360°, dimbaar, 2 kanalen , DALI/DSI

350-20062

Aanwezigheidsmelder 360°, dimbaar, één kanaal (1 - 10 V)

350-20063

Aanwezigheidsmelder Dual Tech 360°, master    

350-20065      
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230V-DETECTOREN

TECHNISCHE INFORMATIE13-14

Aanwezigheidsmelder Dual Tech 360°, slave   

350-20066

Schemerschakelaar 230 Vac  
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