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Tekniske data: 
Forsyning 24 Vac/dc, 20…28 Vac/dc 
Funktioner *bevægelses-

/tilstedeværelsessensor 
Montering indbygningsboks eller overflade-

montering 
Hus hvid plast, IP20 
Lysrelæ:  
potentialfri kontakt 
   belastning med lysstofrør 
   resistiv belastning 

 
250 Vac <1,5 A  
250 Vac < 8 A 

holdetid for relæ 2 s, 2 min, 10 min eller *20 min 
Signal-/impulsrelæ:  
Kontakt Nc* / No, < 100 mA 24 Vac/60 

Vdc 
Funktion til registreringskon-
takt 

2 s impuls 

Signallampfunktion 2 s impuls for hver registrering 
 * = Fabriksindstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestillingsvejledning:   
Model Produktnr. Beskrivelse 
LA 15 1185060 bevægelses-

/tilstedeværelsessensor til at 
tænde/slukke lys  

KO3602  overflademonteringsramme  
LA RAJ 1185070 områdebeskyttelse for tilste-

deværelsessensor 

LA 15 – TILSTEDEVÆRELSESSENSOR 

ANVENDELSE 
Moderne ventilations- og belysningssystemer styres 
ved hjælp af tilstedeværelsessensorer i forbindelse 
med HVAC-systemet. LA 15 er fremstillet til kontrol af 
belysning. Det er muligt at have en løbende belastning 
på op til 1,5 A (lysstofrør). LA 15 kan være indbygget 
eller monteret på overfladen af loftet eller væggen. 
 
FUNKTIONER 
LA 15 har to funktionstilstande: tilstedeværelse (i brug, 
S4 = til) og bevægelsessensor (bevægelse, S4 = fra). 
Når der er registreret en bevægelse, f.eks. en person, 
der træder ind i rummet, bliver LA 15 til en 
tilstedeværelsessensor. Forsinkelsen på 1…20 min. 
bevarer LA 15 som en tilstedeværelsessensor, efter at 
bevægelsen er registreret.  
 
Der findes to relæudgange. Den ene bruges til at 
indikere registreringen og den anden til at tænde og 
slukke for lyset. Holdetiden for belysningsrelæet kan 
justeres med S2 og S3. Relækontaktens funktion 
(Nc/No) vælges med S1, og følsomheden (m/o) 
vælges med S4.  
Den røde indikatorlampe er tændt i 2 s, efter at 
bevægelsen er blevet registreret. 
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Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EC og er i overensstemmelse med standarderne EN60730-1, EN61000-6-3 (Emission) og  
EN61000-6-2 (Immunitet). 
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