
L
NTMBB123

0,5 - 5 cm

+-

1,5 m

TMBC125

1,5 m

L
N

+-

1,5 m

L
NTMBK122

Sensor

ON-OFF

0,5 - 5 cm

+-

230
V AC

50/60 Hz

TMBC125 TMBK122 TMBB123 

Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com

Več informacij lahko dobite pri komercialistih. 

Specialni senzorji 
gibanja
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TMBK122 Senzor gibanja s kratkim dometom in ročnim delovanjem 120° 78 × 36 × 21
TMBB123 Senzor gibanja s kratkim dometom in delovanjem pri odpiranju vrat 120° 78 × 36 × 21
TMBC125 Kapacitivno stikalo na dotik 120° 90 × 40 × 17

Tip TMBC125 je kapacitivno stikalo, katerega tipalo je potrebno pri-
ključiti na površino iz kovine. Tako je mogoče z dotikom te površine 
na poljubnem mestu vklopiti ali izklopiti nanj priklopljeno svetilko. 
Ta način je še posebej uporaben pri krmiljenju LED trakov, položenih 
v aluminijaste profile, saj je vklop in izklop traku mogoč z dotikom 
profila na poljubnem mestu.
Na enoti se nahaja tudi potenciometer, s katerim se nastavi občutlji-
vost vklopa in izklopa.

Tip TMBB123 se vklaplja 
in izklaplja s pomočjo od-
piranja vrat omare. Če se 
vrata približajo senzorju na 
razdaljo manj kot 5 cm, ta 
izklopi, v nasprotnem pri-
meru pa vklopi nanj priklo-
pljeno svetilko.

Tip TMBK122 se vklaplja in 
izklaplja s pomočjo pomika 
roke na razdalji 5 cm pred 
senzorjem. Prvi pomik roke 
vklopi, drugi pomik roke 
pa izklopi nanj priklopljeno 
svetilko.

Stikalne enote za osvetlitev pohištva
Dandanes so vse bolj razširjene in priljubljene velike vgradne in garderobne omare ter kuhinje.

Vgradne in garderobne omare zahtevajo zaradi svoje velikosti vgradnjo lastne razsvetljave, saj je svetloba iz stropnih svetilk običajno prešibka za 
zadostno osvetlitev v globino omare. Za kuhinjske omare je običajno potrebna vgradnja svetil na spodnji del zgornje omare, da se osvetli delovna 
površina ali da se izvede dekorativna osvetlitev.

V vseh takih primerih je priklop razsvetljave vprašljiva, saj je v večini primerov za namestitev razsvetljave na voljo samo en priključni vodnik pod 
stalno napetostjo. Naše nove stikalne enote ponujajo primerno rešitev za takšne situacije, s pomočjo katere je povezava lahko uporabnikom udobna 
in estetska, saj je nadzorno enoto mogoče skriti, vidne so le majhne senzorske glave.

Kabel med stikalno enoto in senzorjem je dolg 1,5 metra.
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