
BEWEGINGSMELDERS VOOR BUITEN RC-SERIE RC 130i

Bestelomschrijving Bestelnummer EAN-nr.
RC 130i wit EM10015014 4015120015014
RC 130i bruin EM10015113 4015120015113
RC 130i zwart EM10015212 4015120015212
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Korte beschrijving:

• Bewegingsmelder met 130° detectiehoek en groot bereik
• 360° onderkruipbeveiliging voor volledige detectie, uit te

schakelen met afstandsbediening
• Te programmeren via afstandsbediening, bijv. continulicht AAN/

UIT en automatische inleesfunctie voor de actuele lichtwaarde
• Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar
• Voorkoming van bedieningsfouten door ingebouwde

keuzeschakelaar voor testfunctie/afstandsbediening/
potentiometer

• Eenhandsmontage met steeksokkel
• Dubbele membraan-kabelinvoer
• Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte
• Aanpassing van het bereik van de sensor met extra focus-LED als

instelhulp
• Verzinkbare instelelementen voorkomen het per ongeluk wijzigen

van parameters
• Dankzij het draaischarnier is wand- of plafondmontage mogelijk

zonder accessoires
• Afdekken van individuele zones met behulp van meegeleverde

afdekkap
• Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als

accessoire
• Zenden van het schakelsignaal via POWERLINE met behulp van

EPL-transmitter/RC wit (accessoire)
• Zenden van het schakelsignaal via draadloze technologie met

behulp van ERF-transmitter/RC wit (accessoire)

Technische gegevens:

Netspanning 230 V ~, 50 Hz
Energieverbruik ca. 0,9 W
Detectiehoek 130° en 360° onderkruipbeveiliging
Bereik ca. 20 m, bij een montagehoogte van

2.5 m
Instelmogelijkheden mechanisch door middel van

potentiometers, elektronisch
door middel van infrarood-
afstandsbedieningen Mobil-RCi en
Mobil-RCi-M (separaat bestellen)

Schakelvermogen 230 V ~, 50 Hz/(16 A relais),
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Nalooptijd impuls/ca. 15 sec. - 30 min.
Lichtwaarde ca. 2 - 2500 Lux
Toegestane
omgevingstemperatuur

-25 °C...+55 °C

Dichtheidsklasse IP 54
Beschermklasse II
Keurmerk TÜV Süd
Montagemogelijkheden plafond- en wandmontage, binnen- en

buitenhoekmontage met accessoires
mogelijk

Behuizingsmateriaal UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca. hoogte 105 mm x breedte 78 mm x

lengte 135 mm
Kleur wit, overeenkomstig RAL 9010, zwart,

overeenkomstig RAL 9005, bruin,
overeenkomstig RAL 8017

accessoires

• EI10033100 - ERF-transmitter/RC wit
• EI10033117 - ERF-receiver/5A wit
• EJ10038525 - EPL-transmitter/RC wit
• EJ10038600 - EPL-receiver/10A blauw
• EM10016004 - Mobil-RCi zilver
• EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
• EM10016110 - RC hoeksteun wit
• EM10980701 - RC-filter aluminiumkleur

Opmerking: De functie "Continulicht UIT" (12 uur) is
standaard uitgeschakeld. Deze functie kan met behulp van
de afstandsbediening tijdens de ingebruikneming worden
geactiveerd.

Opmerking: De EPL- en ERF-modules zijn alleen verkrijgbaar
in de kleur wit.
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Maten in mm


