Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m,
planforsænket
350-751921

Denne tilstedeværelsessensor til DALI BMS installationer kommunikerer effektivt og
ubesværet med applikationscontrolleren via DALI-bussen. SnapFit monteringsbeslaget
(patentanmeldt) sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller
uden nedtagelige plader.
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Justerbar følsomhed for hver enkelt sensor for at forhindre fejldetektering
• En eller flere PIR sensorer kan deaktiveres
• Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere
bustrafikken
• SnapFit monteringsbeslag (patentanmeldt) til nem og stabil montering i alle typer
nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Kabelaflastning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
• Forprogrammerede funktioner:
- PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°
- En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
- Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
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Tekniske data
Typenummer
Konfiguration
Forsyningsspænding
Maksimal effektforbrug
Maksimal opstartstid
Luxområde
Detekteringsområde
Rækkevidde (PIR)
Omgivelsestemperatur
Monteringsmetode
Monteringshøjde
Huldiameter
Installationsdybde
Farve
Dimensioner synlig (HxBxD)
Dimensioner (HxBxD)
Tilslutningsklemmer
Maksimal rækkevidde Bluetooth®
Maksimal feltstyrke
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder
Kaplingsklasse
Vandalklasse
Indstilling af sensor
Godkendelse

350-751921
master/slave
via DALI bus
9 ms
1200 ms
0 lux – 10360 lux
360 °
max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
-25 – 50 °C
planforsænket
2 – 3.5 m
76 mm
57 mm
white (RAL 9010)
100 x 100 x 42.2 mm
120 x 120 x 99.1 mm
2,5 mm²
25 m
-5 dBm
1.2 m
IP20
IK04
Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
CE

Tilbehør
350-991992
350-991901

Afdækningsring til 28 m planforsænkede sensorer, black (RAL9005)
Monteringsfjedre til planforsænkede sensorer

Dimensioner

Tilslutningsskema
350-751921
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