
 

TL-PIR8-INFRA spínač   
infra detektor osob pro  

spínání LED produktů 
 
technické parametry : 
vstupní napětí: DC 12-24V (IN) 
výstup: 1 kanál  
             DC 12V/ 8A/96W (OUT) 
             DC 24V/ 8A/192W (OUT) 
dosah senzoru: 0 až max.5-8m 
nastavení času vypnutí: 1-10 minut 
úhel detekce: 120 stupňů 
pracovní teplota: -20 – 60°C 
připojení: šroubovací svorkovnice 
rozměry: š 34 x v 35 x d 75 mm 
Upozornění! 
Dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí 
a vyvarujte se zkratu vodičů. 
přijímači                      
Dovozce:  T-LED s.r.o. , www.t-led.cz 
                  Praha 5, Česká republika 
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