Den trådlösa rörelsesensorn kan användas för att styra andra smarta enheter. På så sätt kan man
styra utgången för en annan smart strömställare, dimmerkontroll eller motorkontroll när sensorn
upptäcker rörelse.
Eftersom rörelsedetektorn drivs av ett knappcellsbatteri och levereras med en självhäftande
monteringsplatta, kan den enkelt monteras var som helst.
Denna rörelsesensor kan användas i kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home
Control (552-00001). Detta gör det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home
Control programmeringsprogram.
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Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Trådlös rörelsesensor, Zigbee®

Trådlös rörelsesensor, Zigbee®
Den trådlösa rörelsesensorn kan användas för att styra andra smarta enheter. På så sätt kan man styra utgången för en annan smart
strömställare, dimmerkontroll eller motorkontroll när sensorn upptäcker rörelse.
Eftersom rörelsedetektorn drivs av ett knappcellsbatteri och levereras med en självhäftande monteringsplatta, kan den enkelt monteras
var som helst.
Denna rörelsesensor kan användas i kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001). Detta gör det möjligt
att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram.
• maximal räckvidd öppet fält (sensor till trådlös gateway): 30 m
• maximal räckvidd inomhus (sensor till trådlös gateway): 10 m
• kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
• arbetsfrekvens: 2,4 GHz
• ingångsspänning: batteri CR2450
• omgivningstemperatur: 0–40 °C
• monteringsmetod: utanpåliggande
• monteringshöjd: 2,5–2,8 m
KOMPLETT ENHET

552-80401

Bitar: 24

Sensorer

• Detekteringsområde: 110°
• Räckvidd (PIR): upp till 5 m i diameter från en höjd på 2,5 m
• mått (HxBxD): 51 x 51 x 34 mm
• vikt: 69 g
• maximal radiofrekvenseffekt: 7 dBm
• sensorinställningar: Niko Home Controlprogrammeringsprogramvara
• kapslingsklass: IP20

Tekniska data
Artikelnummer
Matningsspänning
Detekteringsområde
Räckvidd (PIR)
Omgivningstemperatur
Montering
Monteringshöjd
Mått synliga delar (H x B x D)
Mått
Anslutningsklämmor
Maximal radiofrekvenseffekt
Kapslingsklass
Sensorinställningar
Märkning

552-80401
batteri CR2450
110 °
upp till 5 m i diameter från en höjd på 2,5 m
0 – +40 °C
utanpåliggande
2.5 – 2.8 m
51 x 51 x 34 mm
51 x 51 x 34 mm
N/A
7 dBm
IP20
Niko Home control programmeringsprogramvara
CE

Dimensioner
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