
127/220V (BIVOLT)
50/60Hz

DNI 6023
SENSOR DE PRESENÇA 

PARA CAIXA 4X2”
(SEM BOTÃO)

= COM FOTOCÉLULA =

Produto não perecível - validade indeterminada

Fabricado na China 

DANI Condutores Elétricos Ltda
CNPJ: 63.023.006/0001-02
site: www.dni.com.br

Sensor
de Presença
Sensor
de Presença
Pode-se ajustar para funcionar somente à noite

   - BIVOLT -
             ( 127 / 220V )

Características:
O Modelo DNI 6023 é uma ótima opção em interruptor
automático. Com ele pode-se ligar e desligar sistemas de
iluminação através do movimento.
Possui uma célula foto-elétrica que permite o se ajuste
para o funcionamento o todo tempo ou apenas a noite.

Instalação:

Importante:
- Antes  de  iniciar  a  instalação,  desligue  a 
  energia elétrica no local. 
- Em caso de uso externo, recomendamos que
  proteja o sensor contra intempéries(sol e chuva). 

1. Puxe  o espelho  frontal,  com  cuidado,  separando do 
corpo do interruptor. 

2. Faça a ligação dos fios conforme a figura ao lado. 
Use fita isolante de boa qualidade para sua segurança.

3. Escolha o tempo que o sensor ficará aceso ( 1 min, 
5 min, 8 min) posicione o “jumper” nos conectores 
correspondentes.

4. Se desejar que o interruptor passe a funcionar apenas 
à noite, ligue a fotocélula, passando o “jumper” para a 
posição LIG  ( veja figura acima ao lado ).

5. Verifique a instalação antes de prender o sensor na caixa
4x2”. Após instalado  religue a energia.

Seu interruptor automático está pronto para uso.
    

Elementos dos interruptores: 

Ajuste de fotocélula: 

Ajuste de tempo: 

Orifícios para prender 
o interruptor à caixa

LIG - fotocélula ligada
DESL - fotocélula desligada
          regulagem de fábrica)

- 8 minutos
- 5 minutos
- 1 minuto
- T: 10 segundos (testes)
Obs: Os tempos são aproximados

Pode-se ajustar para funcionar somente à noite

DNI 6023 - sem botão liga-desliga

ESPECIFICAÇÕES

Instalação: em caixa padrão 4x2”

Voltagem/Freqüência: 127V / 220V, 60Hz

Fusível de proteção: 6A

Ajuste de tempo: 1 ; 5 ou 8 minutos (aprox.)

Alcance frontal: 6m ( aprox. ) a 180º

Funciona com: todos os tipos de lâmpada

Carga máxima:        Fluorescente    LEDIncandescente
              127 V:  200W 500W800W
              220 V: 300W 800W1200W

8

Esquema de 
ligação elétrica: Marrom

Vermelho

azul

lâmpada

Em alguns casos, o 
Neutro poderá ser 
substituído pelo 
outro fio Fase (Ex.: 220V em São Paulo)

Neutro

Neutro
ou fase

Fase
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