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Mikrohullámú mozgásérzékelő

ROLF JQ-L

ROLF JQ-O

75

92
Ø33

44

27

23
42

42

2,
75

m

max 8m max 8m

360O

min 5m

0,5-1,5

0,5-1,5

max 1200VA

max 1200VA

ROLF JQ-L 5905339088208

ROLF JQ-O 5905339088215

220-240V~
50/60Hz

220-240V~
50/60Hz

20

20

CZ SK HU
bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 8m / maximální hori-
zontální detekční úhel čidla je 360° / maximální 
vertikální detekční úhel čidla je 160° / možnost 
nastavení intervalu svícení od 5s do 12min / mož-
nost nastavení světelné intenzity, při které zařízení 
pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 5…2000lx / 
detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h)

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 8m / maximálny hori-
zontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny 
vertikálny detekčný uhol snímača je 160° / možnosť 
nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12 min / 
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej 
zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v rozsahu 
5 ... 2000lx / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 
km / h)

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 8m / a mo-
zgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési 
tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális 
függőleges érzékelési tartománya 160° / a világítás 
ideje 6s és 12min között állítható / beállítható a kör-
nyezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés 
üzemel / az érzékenység 5…2000lx között állítható 
/ mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h)

CZ SK HU
bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 9m / maximální hori-
zontální detekční úhel čidla je 360° / maximální 
vertikální detekční úhel čidla je 160° / možnost 
nastavení intervalu svícení od 6s do 12min / mož-
nost nastavení světelné intenzity, při které zařízení 
pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 2…2000lx / 
detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h)

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 9m / maximálny 
horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / 
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160° 
/ možnosť nastavenia intervalu svietenia od 6s do 
12 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri 
ktorej zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v 
rozsahu 2 ... 2000lx / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s 
(1 ... 10 km / h)

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 9m / a moz-
gásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartomá-
nya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges 
érzékelési tartománya 160° / a világítás ideje 6s és 
12min között állítható / beállítható a környezeti 
megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel 
/ az érzékenység 2…2000lx között állítható / moz-
gásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h)
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