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Installasjonstips:

Fotocellen er konstruert slik at reléet kobles inn ved 
tilkopling av 230V. Utelyset blinker da èn gang. Når 
fotocellen deretter tildekkes, f.eks. med esken som 
den ble levert i, trekker reléet og utelyset tennes. 

Husk at fullstendig tildekking er nødvendig, alterna-
tivt at fotocellen instilles på 100 lux. Husk tidsforsin-
kelsen på 10–20 sekunder. 

Fotocellen er konstruert slik for at utelyset skal lyse 
konstant i tilfelle av feil.

Montering
(veiledning som følger produktet):

Skumringsbryteren plasseres best på en loddrett 
nordvendt vegg hvor den ikke påvirkes av sol eller 
den tilkoplede lyskilde.

Tilkobling
(koblingsskjema følger produktet):

Dekselet åpnes ved å trykke inn låseknasten med en 
skrutrekker.

Det kan benyttes entrådet kabel med ledertverrsnitt 
opp til 2,5 mm. Flertrådet kabel påsettes endehylser.

Lederne avisoleres 10 mm og skyves inn så langt 
de går.

Lederne løsnes ved å trykke ned knasten på høyre 
side av ledningsinnføringen. 

Husk at det skal monteres 2-polet bryter foran 
fotocellebryteren. 

Påsetting av deksel:

• Dekselet hektes på i overkant.

•  Trykk dekselet inn og drei dette til låseknasten 
„smetter inn i“ sporet i dekselet.

Ved funksjonstest dekkes fotocellen. Innkobling av 
lampene skjer etter en forsinkelsestid på 10–20 sek.

Fotocellen har en lysdiode som gjør det lettere å 
inn stille riktig luxverdi ved et ønsket lysnivå, f.eks. 
om kvelden.

Innstilling foretas ved å dreie på dekselet.
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Tekniske data:

Bestillingsnummer DA 565 28
Merkespenning: 230V ± 10%, 50 Hz
Egetforbruk: Ca. 7 VA
Kontakt: 1 åpner, ikke potensialfri
Koblingsstrøm ved cosϕ=1: 10 A / 250 V
Innstillingsområde: 5 … 100 lux
Relé innkoblet: Rød LED lyser
Koblingsforsinkelse relè: ca. 10 … 20 sek.
Omgivelsestemperatur –30 / +65 °C
Tetthetsgrad: IP 54, DIN 40050 (forutsetter korrekt montering)
Beskyttelsesglass II
Forurensingsgrad 2
Programvareklasse A
Nominell impulsspenning 4 kV
Kuletrykkprøve 75 ± 2 °C
Spenning og strøm til interferensmalinger 230 V, 0,1 A

Lampebelastninger:

Glødelamper (IN): Maks. 1.600W
Lysstoffrør (EL)
  – ukompensert:
  – parallellkompensert:
  – duo-kobling:

Maks. 1.200 W, f.eks. 18 x 65 W
Maks. 650 W ell. 70 mF, f. eks. 10 x 65 W
Maks. 2 x 1.200 W, f. eks. 2 x 18 x 65 W

Halogen (230 V~) Maks. 1.200 W
Halogen lavvolt m/trafo: Maks. 500 VA
Kvikksølv-lamper
  – ukompensert:
  – parallell kompensert:

Maks. 1000 W, f.eks. 8 x 125 W
Maks. 1000 W ell. 70 mF, f.eks. 7 x 125 W

Natriumlamper (høytrykk)
  – ukompensert:
  – parallell kompensert:

Maks. 1000 W, f.eks. 10 x 100 W
Maks. 1000 W ell. 70 mF, f.eks. 5 x 100 W

Blandingslyslamper: Maks. 2000 W, f.eks. 8 x 250 W
Kompakt-lysrør (PL-rør)
  – ukompensert:
  – parallell kompensert:

Maks. 800 W, f.eks. 30 x 26 W
Maks. 560 W ell. 70 mF, f.eks. 21 x 26 W
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Funksjonsbeskrivelse:

Fotocellen er ved levering innstilt på 10 lux.

Når lysstyrken blir lavere enn innstilt luxverdi slutter 
relékontakten etter en forsinkelse. Når luxverdien 
blir høyere enn innstilt verdi åpner relékontakten 
etter en forsinkelse. Forsinkelsen hindrer ukontrollert 
kobling ved kortvarig endringer i lysstyrken såsom 
passerende biler, etc.

Dette produktet får ikke kastes sammen med 
husholdningsavfall. Vennligst lever produk-
tet til gjenvinning på innsamlingspunkter for 
elektrisk avfall. Forhør deg med lokale 
myndigheter for råd ang. gjenvinning.


