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Schemerschakelaar 

 
Luxinstelling 

Licht aan Licht uit S1 S2 S3 S4  

25 lux 50 lux 0 0 0 0 ’s morgens eerder uit, ’s avonds later aan 

50 lux 100 lux 0 0 0 1  

75 lux 150 lux 0 0 1 0  

100 lux 200 lux 0 0 1 1  

150 lux 300 lux 0 1 0 0  

200 lux 400 lux 0 1 0 1  

300 lux 600 lux 0 1 1 0  

400 lux 800 lux 0 1 1 1 ’s morgens later uit, ’s avonds eerder aan 

Standaardinstelling 0 1 

   

Indicatie LED 

Rood 
De 230V uitgang is niet actief (verlichting is 

uit) 

Groen 
De 230V uitgang is actief  

(verlichting is aan) 



 

Oranje 

Weinig of geen daglicht gedetecteerd; de 
230V uitgang wordt binnen 75 seconden 

actief  
(verlichting zal aan gaan) 

Testprocedure 

1. Schakel de 230V spanning van de unit aan 

 
2. Schakel schakelaar S1 van laag (0) naar hoog (1) 

 
3. Verlichting zal binnen 15 seconden aan gaan -> circuit OK 

4. Zet S1 weer omlaag 

 



5. De 230V spanning kan weer uitgeschakeld worden 

Kalibratietijd 

De kalibratietijd bij installatie bedraagt 75 seconden. 
 
Disclaimer 
 
NL - Alle informatie, ontwerp en specificaties die in deze handleiding zijn opgenomen waren ten tijde van publicatie correct. Echter, omdat het 
product continu in verbetering is, kan het uiteindelijke product enigszins afwijken van de functionaliteit die in deze handleiding is vermeld.  
 
EN - All information, design and specifications in this manual, were correct when publicated. Yet: because this product is constantly being improved, 
the final product can be slightly different to the functionality that is represented in this manual.  
 
DE - Alle Informationen, Design und Spezifikationen in dieser Anleitung waren korrekt zur Zeit Publikation. Dennoch: weil dieses Produkt konstant 
verbessert wird, kann das endliche Produkt etwas anders sein als in dieser Anleitung dargestellt ist. 


