
Draadloze wind / licht / regen sensor op zonne-energie

АСЗО2-01 

Draadloze wind / licht / regen sensor op zonne-energie

АС302-01 draadloos wind/licht/regen sensor, werkt met RF motor of extern besturingssysteem, 
voornamelijk toegepast voor blinds en luifels, automatische controle van de klimaatveranderingen om 
blinds en luifels te openen en te sluiten , wanneer de intensiteit van de zon de ingestelde waarde 
overschrijdt, opent de luifel, wanneer de wind sterker is of regent harder dan de ingestelde waarde, sluit 
de sensor de luifel om te beschermen tegen schade.

( 

Kenmerken

► Zonne-energievoorziening, groene energie en milieuvriendelijk
► UV-bestendige behuizing, geschikt voor buitentoepassing
► Windsensorlager is geïntegreerd,vermindert wrijving,
gevoeliger
► Geïntegreerde regensensor, roestvrij materiaal, bestand tegen
zure regen
► Automatische controle van de wind-, licht- en regenwaarde, wordt
verzonden naar de hoofdcontroller voor een juiste werking
► Vrij om de sensorwaarde aan te passen aan de beste waarde
volgens de klimaatomgeving
► 9 niveauwaarden voor elke sensor
► Compatibel met alle soorten Torro-besturingssystemen

Parameters
Model NO.
Voeding

Werk temperatuur
Frequentie
Zend vermogen
Bediening

АСЗО2-01
Paneel +batterij
-40-C-+85°C
433.92MHz
≤10 mW
Automatisch
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Draadloze wind / licht / regen sensor op netstroom

АС302-02 

Draadloze wind / licht / regen sensor op netstroom

АС302-02 АС voeding, draadloze wind/licht/regen sensor, met ingebouwde transformator, werkt met RF motor 
of extern besturingssysteem, voornamelijk toegepast voor blinds en luifels, automatische controle van de 
klimaatveranderingen om blinds en luifels te openen en te sluiten , wanneer de intensiteit van de zon de 
ingestelde waarde overschrijdt, opent de luifel, wanneer de wind sterker is of regent harder dan de ingestelde 
waarde, sluit de sensor de luifel om te beschermen tegen schade.

Kenmerken 

► АС netstroom, met ingebouwde transformator.
► UV-bestendige behuizing, geschikt voor buitentoepassing.
► Windsensorlager is geïntegreerd, vermindert wrijving, gevoeliger.
► Geïntegreerde regensensor, roestvrij materiaal, voorkomt erosie 
door zure regen.
► Automatische controle van de wind-, licht- en regenwaarde, 
wordt naar de hoofdcontroller verzonden voor een juiste werking.
► Vrij om de sensorwaarde aan te passen aan de beste waarde op 
basis van het klimaat.
► 9 niveau waarden voor elke sensor.
► Compatibel met alle soorten Torro-besturingssystemen.

Parameters
ModelNO .

Voltage
Werk temperatuur 
Frequentie
Zendvermogen
Bediening

АСЗО2-02
230VAC 50/бОНz; 120VAC бОНz;
-40-С- +85-С
433.92MHz
≤10 mW
Automatisch
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