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Interruptores crepusculares
IC2000

Controle e comando

O interruptor crepuscular controla o fechamento de um contato quando a 
luminosidade diminui e torna-se inferior ao nível escolhido. E controla a abertura 
quando a luminosidade aumenta e torna-se superior ao nível escolhido.

tensão máxima de operação nominal: 230 V CA (+10%, -15%).b
frequência: 50/60 Hz.b
consumo: 6 VA.b
nível de luminosidade - em duas faixas ajustáveis: 2 a 2000 lux.b
temporização no fechamento e na interrupção do contato: 60 s.b
função de teste da fi ação com botão à impulsão na face frontal.b
abertura do contato: < 3 mm.b
classe de isolação: classe II.b
grau de proteção: IP20B.b
fornecido com célula fotoelétrica tipo mural e sua fi xação.b
corrente do contato:b
16 A a 250 V CA (cos v  = 1),
10 A a 250 V CA (cos v  = 0,6).

b características: 

tipo de iluminação potência máxima

Lâmpadas halógenas ou incandescente 230 V 2300 W

Tubos fl uorescentes montagem duo / não compensados / 
compensados em série com reator convencional

2300 VA

Lâmpadas fl uocompactas com reator convencional 1500 VA

Lâmpadas de vapor de mercúrio / de sódio não 
compensadas / compensadas em série

1000 VA

Lâmpadas de vapor de mercúrio / de sódio 
compensadas em paralelo e tubos fl uorescentes 
compensados em paralelo com reator convencional

400 VA

Tubos fl uorescentes / fl uorescentes com
montagem duo com reator eletrônico

300 VA

Lâmpadas fl uocompactas com reator eletrônico 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 
7 x 20 W, 7 x 23 W.

Célula fotoelétrica tipo mural, referência CCT15268
(fornecida com o produto e fi xação)

conexão da célula: por cabo de 2 condutores com dupla isolação, não colocar b
nem com cabos principais, nem com dutos de água, comprimento máximo: 100 m

orientável horizontalmente (90°)b
grau de proteção: IP54, IK05b
temperatura de funcionamento: -40°C a +70°C.b

descrição largura em 
passos de 9 mm

referência

IC2000 7 CCT15368

célula fotoelétrica tipo mural CCT15268

célula fotoelétrica face frontal do quadro 15281

Células fotoelétricas de reposição

“face frontal do quadro”
IP 65

15281

“na parede”
IP54

CCT15268

Esquemas

IC2000 Célula tipo mural

CCT15268

15281

célula


