Relé Fotoelétrico
Alta Eﬁciência Energética

MAXIME

O rele fotoelétrico controla automaticamente o acionamento de lâmpadas de acordo com a
iluminação natural do ambiente, proporciona economia, comodidade e segurança, pois simula a
presença de pessoas. Possui a tecnologia Maxime incorporada, gerando muito mais economia
reduzindo drasticamente o consumo de energia elétrica, pois possui mínimo consumo em modo
stand by. Deve ser instalado em área externa, voltado para a luz solar sem nenhuma interrupção,
para monitorar corretamente a luz do ambiente.

$

2
FOTOCÉLULA

ANOS DE
GARANTIA

SUPER
BIVOLT
110V/220V ECONÔMICO

43mm

Tecnologia Maxime
incorporada.

INSTALAÇÃO:

EXTERNA
33mm

Imune a pequenos surtos de luz (como raios e faróis de carros)

Manual Interno

FC10

Modelo:

1000W/127VCA 2000W/220VCA
80X75X83mm / 75g

Dimensões / Peso:

0,85mA/127V 1,06mA/220V

Consumo (stand by):

3 Fios de 20cm

Ligação:

Tipos de lâmpadas:

>0,7
Led, fluorescentes compactas, incandescentes,
halógenas, dicróicas

Atraso de inibição:

3 segundos

Fator de potência (stand by):

RELÉ FOTOELÉTRICO

FC10

ANTES

DEPOIS

A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
Fixe a fotocelula na posição vertical, com os fios voltados para
baixo de forma a não entrar água pelos mesmos.
Instale em uma aréa que a fotocelula consiga monitorar
corretamente a luz solar.
Somente abra a caixa se for necessária a troca do fusível.
(Modelo FC10 não possui fusivel)
Tensão de trabalho bivolt, corrente máxima suportada igual a do
fúsivel informada na embalagem.
Somente utilize cargas com alto fator de potência.

Fotocel.
Fotocel.

Potência máxima:

Instalação:

Instale a fotocelula
fora do alcance da
luz da lâmpada, e
com os fios voltados
para baixo

Garantia: Este produto é garantido pelo tempo informado na
embalagem contra defeitos de fabricação e componentes. Esta
garantia é fornecida pela fábrica, sendo excluídos os defeitos
decorrentes de instalações incorretas, usos não especificados e
outros danos causados ao produto. Se houver qualquer dúvida entre
em contato com nosso suporte técnico.

www.tektron.ind.br - 011 2745-3347

