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Welke soorten  
detectie zijn er?_

De Busch-Wächter® 180 flex is verkrijgbaar met twee soorten  
detectielenzen. De selectlens is geschikt voor gangen of  
ruimtes zoals een koffiecorner waar horizontale detectie  
voldoende is, of op plekken waar het bijvoorbeeld gewenst  
is in verband met huisdieren. De lens wordt gewoonlijk op  
schakelaarhoogte gemonteerd.
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01  Relaissokkel flex, 1-voudig
Nominaal vermogen: 300 W 
(LEDi) Art. nr.: 64811 U

05 Nevenpostsokkel flex
Art. nr.: 64891 U

 06 Busch-Wächter® 180 flex, 
basic-sensor met selectlens  
Art. nr.: 64761-xxx 

 07 Busch-Wächter® 180 flex, 
comfortsensor met selectlens 
Art. nr.: 64762-xxx

08 Busch-Wächter® 180 flex, 
comfortsensor met multilens 
Art. nr.: 64764-xxx

03 Led-dimmersokkel flex, 
 1-voudig
Nominaal vermogen: 3-240  
W/VA (LEDi) Art. nr.: 64851 U

  04 E-sokkel flex, 1-voudig 
Nominaal vermogen: 3-240 
 W/VA (LEDi) Art. nr.: 64814 U

02 Relaissokkel flex, 2-voudig
Nominaal vermogen: 2x300 W 
(LEDi) Art. nr.: 64821 U

De multilens biedt dankzij de vier detectieniveaus nog 
meer toepassingsgebieden. Deze lens kan bijvoorbeeld 
ook worden gebruikt in trappenhuizen. De lens wordt in 
de gang op 2,2 m hoogte gemonteerd en is daardoor nog 
beter beschermd tegen beschadiging en vandalisme. 
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Flexibel te combineren!



Eenvoudige en uniforme instelling van de gewenste  
parameters op de achterzijde van alle Busch-Wächter®- 
lenzen via twee instelknoppen.

Naast de grotere keuze aan combineerbare  
inbouwsokkels zijn deze technisch verder ontwikkeld  
en bieden ze veel nieuwe functies voor een  
betrouwbaar en montagevriendelijk gebruik.
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Looptijd of pulswerking

Klauwbescherming 
Biedt bescherming tegen verwondingen 
tijdens de montage

Vlak ontwerp
Meer ruimte voor kabels  
en aansluitingen in de  
schakelkast

Nevenpost
Voor bediening  
via conventionele  
drukknoppen of  
aansluiting van de  
nevenpostsokkel flex

Uniforme interface             
Tussen sensor en actor zijn  
veel verschillende combinatie-
mogelijkheden beschikbaar

Meetpunten
Toegankelijk vanaf de voorkant voor een 
snelle controle in geval van onderhoud

Behangcompensatie  
Compenseert kleine 
oneffenheden tijdens 
de installatie

Open klemmen  
Voor een snelle  
aansluiting

Fijndraadbescherming 
Veilige en snelle  
aansluiting van soepele  
en stijve draden

Hoe flexibel moet  
uw woning worden? 

De nieuwe Busch-Wächter® 180 flex-bewegingsmelders 
combineren design, detectiekwaliteit en flexibiliteit in 
hun gebruik.

De 180 graden-lenzen bieden een perfecte detectie 
voor verschillende toepassingen. Het ontwerp van  
de nieuwe Busch-Wächter® 180 flex is compact en vlak. 
Daardoor gaan de bewegingsmelders onopvallend op 
in elk interieur.

Busch-Wächter®  
180 flex, basic

De comfort- en multisensoren kunnen boven 
en onder de detectielens ook handmatig bediend 
worden. Indien nodig kan het licht handmatig  
aan- en uitgeschakeld worden, of kan het licht in 
combinatie met een dimmersokkel worden gedimd.
De bediening is vertrouwd en intuïtief, net als bij  
de schakelaar-/knopbediening.

Busch-Wächter® 
180 flex, comfort

Busch-Wächter® 
180 flex, multi

Busch-Wächter® 
180 flex,  
comfortsensor

Busch-Wächter® 
180 flex,  
multisensor
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Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Kijk voor alle mogelijkheden van 
Busch-Jaeger op busch-jaeger.nl.

Voor vragen en support kunt u terecht  
op faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet 
uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit 
voortvloeiende gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid 
van de hand. Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en 
uitvoeringen van de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit 
aangegeven op de verpakking.


