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Accessoires
TDS90460xx

Opbouw armatuur voor SIRIUS

Deze premium plafondarmatuur uit aluminium wordt geleverd in een verpakking van
twee stuks. De armatuur is verkrijgbaar in twee kleuren, wit en zwart: versie "WH" en
"BL".
De armatuur heeft een matte coating met textuur en past perfect voor de TELETASK
SIRIUS bewegingssensor. Uiterst geschikt voor binnenhuis projecten waar een
opbouwoplossing vereist is.
Deze houder bevat alles om te worden gebruikt als een GU10 LED-armatuur voor
diegenen die op zoek zijn naar een meer homogene uitstraling van hun interieur als
vergelijkbare licht (LED) behuizingen worden gebruikt.
De houder kan 360° draaien en tot 45° kantelen voor de fijnafstelling van de SIRIUS
sensor. Voor nog meer gemak is er een afneembare bovenkant die meer mogelijkheden
biedt voor eenvoudige installatie. SIRIUS is niet inbegrepen
TOEPASSING
Indoor applicatie om de GU10 compatibele SIRIUS
bewegingssensor TDS12150xx van TELETASK te monteren.
Geschikt voor toepassingen waar een 'inbouwoplossing' niet
mogelijk is of voor toepassingen waarbij de bewegingssensor
onder een hoek van maximaal 45° moet worden afgesteld.
KENMERKEN
Algemeen
Premium aluminium armatuur gecoat in een matte
textuurcoating:
• Wit: TDS90460WH is RAL9016
• Zwart: TDS90460BL is RAL9005
INSTALLATIE
Plafond/wand:
1. Schroef de bovenste ronde montageplaat los en
installeer deze op de gewenste plafondpositie met de
bijgeleverde 3 schroeven.
2. Verwijder de (veer aangesloten) draaibare kop door
deze uit de armatuurbehuizing te trekken.
3. Verwijder de standaard GU10 LED-draden en veer
(de armatuur kan dan alleen worden gebruikt voor
SIRIUS-sensoren).
4. Sluit de AUTOBUS-connector aan
5. Klik de SIRIUS-bewegingssensor in de draaibare kop
door gebruik te maken van de veren van SIRIUS.
6. Klik de draaibare kop op zijn plaats en positioneer.
Belangrijke opmerking bij installatie:
! Enkel voor indoor toepassingen (IP20)
! Alle handelingen moeten worden uitgevoerd met de
afgekoppelde elektrische stroom
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! Lees de instructies voor de installatie.
! Volg de veiligheidsnormen van de lokale autoriteiten om te
voldoen aan alle voorschriften.
AANSLUITINGEN
AUTOBUS
AUTOBUS-connector (meegeleverd met de SIRIUS-sensor)
STROOMVERBRUIK
N.v.t. (zie SIRIUS datasheet).
AFMETINGEN
⌀ 85 x 115 H (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT
0.520 kg |0.630 kg
INHOUD VERPAKKING
2 x TDS90460WH of 2 x TDS90460BL
3 schroeven + 3 wandpluggen
OMGEVINGSCONDITIES
Stockage (zonder condensatie of ijsvorming)
Temperatuur: -20°C tot +65°C
Relatieve vochtigheid: 5% tot 85%
Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)
Temperatuur: 0°C tot +50°C max.
Relatieve vochtigheid: 5% tot 80%
IP BESCHERMINGSGRAAD
IP20
BEPERKTE GARANTIE:
1 jaar
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TELETASK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk fouten in de data sheets of in de technische documentatie.
Veranderingen in de productspecificaties kunnen te allen tijde doorgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

