CBU-HBWD

CBU-HBWD
Omschrijving
De CBU-HBWD High Bay kunnen wij direct op een solide plafond monteren of in
verschillende inbouwdozen. Deze sensor stellen wij graag voor u in via de Casambi
App.
Let op:
Plaats de CBU-HBWD niet bij warmtebronnen, ventilatoren of in geventileerde
plafondruimten.
De bedrading van de CBU-HBWD kan zijn (ze delen dan de Live en Neutraal).
Zorg ervoor dat de CBU-HBWD niet dichtbij of zo gepositioneerd zijn dat een
lichtbron recht in de CBU-HBWD schijnt.
Let erop dat de bedrading en kabels veilig in de aansluitklemmen zitten.
De CBU-HBWD moet beschermd worden door 5 of 6 Ampère mcb of zekering.
Ontkoppel de CBU-HBWD van het bedradingscircuit voordat u de isolatietest
uitvoert.

Installatie
Bepaal voorafgaand aan de installatie de exacte locatie van de CBU-HBWD. Schakel
de stroomtoevoer uit en controleer op verborgen kabels en leidingen. Maak een gat
van 73-75mm door het standaard plafondbord.
De CBU-HBWD stelt u in volgens de diagram op de volgende pagina. Boor de gaten
in de montageplaat zodat de plaat aan het plafond of bak kan worden vastgemaakt.
Voer de kabels door in het daarvoor bestemde toegangsgat (zijkant of achterkant).
Schroef de achterste montageplaat aan het plafond of bak via de montagegaten.
Vervolgens kunt u de kabels aansluiten in de sensorkopblokklem. Druk op de
sensorkop op de montageplaat en lijn de zijklemmen uit met de gleuven op de
sensorkoppen.
Controleer dan het volgende:
Zet de toevoer aan en na 20 seconden als de CBU-HBWD beweging herkend heeft
in de detectiezone, zal een rode LED 4 seconde aangaan en gaat daarna weer uit.
Na elke volgende gedetecteerde beweging blijft de rode LED steeds weer 4
seconde branden.
Het is mogelijk om hier een tijdsvertraging en een daglichtdrempelregeling voor in
te stellen via de Casambi App.
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