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INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING MDL-N/R

INLEIDING

Voorafgaand aan de montage, de 
netspanning afschakelen!
Standaardaansluiting: Sluit de fase [L] 
op debruine draad, de schakeldraad 
[NO] op de zwarte draad en de nul [N] 
op de blauwe draad aan. Wanneer de 
spanning op de MDL-N/R wordt 
ingeschakeld, wordt de verlichting als 
gevolg daarvan altijd ingeschakeld.
De wisselschakelaar van de detector 
is potentiaal vrij. 230 V wordt 
geschakeld door het aanbrengen van 
een lus tussen L en C. In de
standaard situatie.      
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[3]Plaats het deksel met de MDL in 
het profiel van de lichtlijn. Houd 
hiervoor een uitsparing van 300mm in 
het profiel vrij{A}. Plaats de borgveren 
om profiel en deksel{B}.
[4]Het is mogelijk om bij de MDL het
sensorbereik in te perken; gebruik hier-
voor de meegeleverde afschermkap. 
Bepaal het sensorbereik en knip/snijd, 
indien nodig, een deel van de kap af.
[5]Klik de afschermkap(delen) in de 
sensor.
[6]Het sensorbereik kan centraal, 
maar ook aan één zijde beperkt 
worden[7].
[8]/[9]Houd bij de plaatsbepaling 
rekening met het sensorbereik in 
zowel de breedte- als lengterichting.               
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De MDL-N/R is een bewegingssensor 
voor zowel hoge smalle ruimtes tot 15 
meter hoogte (NARROW) als open 
bedrijfsruimtes tot 8 meter hoogte 
(ROUND).
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Vóór montage van de MDL dient de net- 
spanning te worden afgeschakeld.
Werkzaamheden aan het 230V-net mogen 
alleen door erkend elektrotechnisch vak- 
personeel worden uitgevoerd.
Alle installatievoorschriften dienen in acht te 
worden genomen.
Houd bij de aansluiting van de bedrading de 
juiste kleuren in acht.
Houd alle technische specificaties van de 
apparatuur in acht.
Gebruik geen 'koude-start' voorschakelap- 
paratuur als de MDL meer dan 2 keer per 
etmaal de verlichting zal schakelen.
De MDL is niet gecertificeerd voor alarm- 
doeleinden.
Raadpleeg bij twijfel de technische dienst 
van VEKO lightsystems. Montage@veko.nl 
of bel 0224273235

VEILIGHEID

 

Nominale spanning:   230 V ~ ± 10%, 50 Hz
Max. continu vermogen:    6 A bij cos Ф = 1 
                                    [3 A bij cos Ф =  0,4]
Eigen verbruik [af-/ingeschakeld]: <0,22 W/< 4 W
PIR detectiehoek:        Rondom 130° - 140°
Uitschakeltijdvertraging:     5 sec.- 45 min.
                                                     [beweging]
Omgevingstemperatuur:          -25 tot 40 °C
Beschermingsklasse:                     IP20/54
Lux waarden:                  Minimaal 35 lux
                                   Maximaal 1000 lux

                                        Wijzingen in uitvoering 
                                                    voorbehouden.
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MDL-R

fig. A
Sensor bereik:
beide richtingen
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MDL-N

fig. A
Sensor bereik:
lengterichting
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