Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
100-55511

101-55511

102-55511

104-55511

Specifikationer tekst
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control cream. Den indendørs bevægelsessensor består af
to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til forsænket
montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren. LED'en
lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control white. Den indendørs bevægelsessensor består af to
dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til forsænket
montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren. LED'en
lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control light grey. Den indendørs bevægelsessensor består
af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til
forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren.
LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control greige. Den indendørs bevægelsessensor består af
to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til forsænket
montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren. LED'en
lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE

1

Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
121-55511

122-55511

123-55511

124-55511

154-55511

Specifikationer tekst
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control sterling. Den indendørs bevægelsessensor består af
to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til forsænket
montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren. LED'en
lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control anthracite. Den indendørs bevægelsessensor består
af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til
forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren.
LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control bronze. Den indendørs bevægelsessensor består af
to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til forsænket
montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren. LED'en
lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control dark brown. Den indendørs bevægelsessensor
består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til
forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren.
LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control white coated. Den indendørs bevægelsessensor
består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til
forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren.
LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
157-55511

161-55511

200-55511

201-55511

Specifikationer tekst
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control champagne coated. Den indendørs
bevægelsessensor består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en
standarddåse til forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på
bevægelsessensoren. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control black coated. Den indendørs bevægelsessensor
består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til
forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren.
LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control Bakelite® piano black coated. Den indendørs
bevægelsessensor består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en
standarddåse til forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på
bevægelsessensoren. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control Bakelite® chocolate coated. Den indendørs
bevægelsessensor består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en
standarddåse til forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på
bevægelsessensoren. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
220-55511

221-55511

350-10011

350-100111

Specifikationer tekst
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control alu grey coated. Den indendørs bevægelsessensor
består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til
forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren.
LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• Godkendelse: CE
Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control alu gold coated. Den indendørs bevægelsessensor
består af to dele: sensoren (100-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til
forsænket montering med skruer. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke på knappen på bevægelsessensoren.
LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
Lyssensor, 24 V DC, IP 20. Bruges med dagslysstyringsmodulerne 360-35010, 360-45010 eller 360-45011. •
Udgangssignal: 0-10 V
• Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 3 lux – 60000 lux
• Omgivelsestemperatur: -40 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Farve: white (RAL 9010)
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Bevægelsessensor, 360°, 230 V, 9 m, til indbygningsdåse.
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 10 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 30 s – 30 min
• Aktiveringsforsinkelse: 1 s
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 9 m i diameter ved installationshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – +45 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 800 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 300 W
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 1200 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 105 x 105 x 62.5 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE

4

Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-10012

350-10030

350-10032

350-10033

Specifikationer tekst
Fotocelle med indstilleligt måleområde til indendørs brug, 24 Vdc, 3 - 60 klux, (white). Bruges med skumringsrelæ 35015011 og dagslysstyringsmodul 360-35010. • Udgangssignal: 0-10 V
• Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 3 lux – 60000 lux
• Omgivelsestemperatur: -40 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Dimensioner (HxBxD): 52 x 52 x 34.5 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
Skumringsrelæ, 230 V, en kanal, 10 A, 2 - 200 lux.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 2 lux – 200 lux
• Omgivelsestemperatur: -50 – +50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Antal afbrydere med 16 A belastning: 6000
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 3000 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning lavtryksnatrium-/kviksølvlamper: 1500 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 103 x 73 x 47 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Skumringsafbryder, 24 V, 1 kanal, 4 A, 2 - 200 lux. Minilux skumringsrelæet er specielt designet til styring af udendørs
belysning. Lyset tændes automatisk, når dagslyset kommer under det indstillede luxniveau (kan indstilles i området
2..200 lux) og slukker igen når skumringsrelæet registrerer dagslys over det indstillede niveau. Detekteringsområdet kan
opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 24 V AC/V DC ± 10 %
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 2 lux – 200 lux
• Omgivelsestemperatur: -50 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Relækontakt 1: NO (max. 4 A), potentialfri
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
Skumringsrelæ, 230 V, en kanal, 16 A, 3 - 300 lux.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 3 lux – 300 lux
• Omgivelsestemperatur: -50 – +50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 95 x 68 x 38 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20011

350-20050

350-20054

Specifikationer tekst
Bevægelsessensor, højlager, 24 V DC, IP 20. Denne bevægelsessensor er egnet til at detektere bevægelse i en vinkel på
90° i lagerkorridorer eller gange. Ved maksimal monteringshøjde på 8 m dækker detekteringsområdet en overflade, der
er 9 m lang og 1 m bred.
• Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
• Antal kanaler: 1 kanal
• Detekteringsområde: 90 °
• Rækkevidde (PIR): max 16 m diameter ved monteringshøjde på 8 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2.5 – 8 m
• Relækontakt 1: tænd/sluk (NPN transistor)
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Minilux bevægelsessensor, 230 V AC, hvid, IP 54. Denne 180° udendørs bevægelsessensor med en kanal til påbygget
montage på væg, er egnet til brug i indkørsler eller haver. Den har en integreret lyssensor. Automatisk tænd/sluk (efter
efterløbstid) eller manuel tænd/sluk via et NC-tryk. Til påbygget montage på en væg. Sensoren er udstyret med et
drejeligt sensorhoved. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 5 lux – , ∞
• Efterløbstid: 8 s – 30 min
• Detekteringsområde: 180 °
• Rækkevidde (PIR): max. 16 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 45 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), lys- og bevægelsesfølsom
• Tilslutningsklemmer: 3 x 1,5 mm² per forbindelsesklemme
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 80 A/20 ms
• Dimensioner (HxBxD): 70 x 90 x 130 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor 360°, loftsmontage. Denne tilstedeværelsessensor har en integreret lyssensor og belysningen kan
tændes og slukkes manuelt med et NO tryk 230 V AC eller automatisk tænd/sluk efter efterløbstiden.
Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 10 lux – 1000 lux
• Efterløbstid: 1 min – 30 min
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, op til 20 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2.5 – 3.4 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A), lys- og bevægelsesfølsom
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 127 x 127 x 59 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20056

350-20057
350-20058

350-20061

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°. Denne tilstedeværelsessensor har en integreret lyssensor og belysningen
kan tændes og slukkes manuelt med et NO tryk 230 V AC eller automatisk tænd/sluk efter efterløbstiden.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 30 lux – 2000 lux
• Efterløbstid: 5 s – 30 min
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 3,5 - 18 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket eller påbygget
• Monteringshøjde: 2.5 – 4 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A), lys- og bevægelsesfølsom
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 90 x 90 x 56 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Denne Niko-fjernbetjening bruges til at indstille forsænket monteret tilstedeværelsessensor (350-20056) ved brug af
infrarøde signaler. Med denne enhed kan fabriksindstillingerne ændres. De indstillinger, der kan ændres, omfatter
dagslysfaktoren (lux-værdi) og den periode, hvor lyset forbliver tændt.
Minilux bevægelsessensor, 230 V AC, hvid, IP 54. Denne 180° udendørs bevægelsessensor med en kanal til påbygget
montage på væg, er egnet til brug i indkørsler eller haver. Den har en integreret lyssensor. Automatisk tænd/sluk (efter
efterløbstiden) eller manuel tænd/sluk via et NC-tryk. Til påbygget montage på væg. Detekteringsområdet kan opdeles
vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 5 lux – , ∞
• Efterløbstid: 8 s – 30 min
• Detekteringsområde: 180 °
• Rækkevidde (PIR): max. 16 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 45 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Tilslutningsklemmer: 3 x 1,5 mm² per forbindelsesklemme
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 125 x 72 x 63 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°. Denne tilstedeværelsessensor er egnet til at tænde og slukke for indendørs
belysning.
• Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
• Antal kanaler: 1 kanal
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Monteringshøjde: 2.5 – 4 m
• Relækontakt 1: tænd/sluk (NPN transistor), bevægelsesfølsom
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20065

350-20066

350-20067

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor PLUS 360°, 138 m², Master. Denne intelligente tilstedeværelsessensor er egnet til loftmontering
(planforsænket eller påbygget montage) i kontorer, biblioteker, klasselokaler og andre lignende rum, hvor aktiviteter
med små bevægelser udføres. Hurtig detektering, op til de mindste bevægelser, ved passiv infrarød (PIR) og ultralyd (US)
teknologi. Tilstedeværelsesdetektering bag halvhøje skillevægge ved hjælp af US detektering. Justerer automatisk
følsomheden efter registrerede bevægelser. Tilstedeværelsessensoren kan bruges med fabriksindstillinger, eller
indstillingerne kan ændres manuelt på selve enheden eller ved hjælp af en IR-fjernbetjening. Enheden kan indbygges ved
hjælp af en standard indbygningsboks. Til påbygget montage i lofter kan den specielt tilpassede påbygget
monteringsboks anvendes. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: •
Lysfølsomhed: 100 lux • Efterløbstid: 15 min • Detekteringsområde (US sensor): 80 %, ± 8 x 13 m • Detekteringsmetode:
PIR + US • Luftstrømfølsomhed: slukket • Funktion: Tilstedeværelsessensoren er udstyret med en integreret lyssensor.
Belysningen tændes kun, når der registreres bevægelse i lokalet, og når det målte dagslysniveau ikke er tilstrækkeligt i
forhold til den forudindstillede lux-værdi. Belysningen forbliver tændt, så længe tilstedeværelsessensoren registrerer
aktivitet i detekteringsområdet. Hvis der ikke registreres bevægelse i lokalet, slukker belysningen automatisk, når
efterløbstiden er udløbet. Lysfølsomheden, efterløbstiden, detekteringsområdet, detekteringsmetoden og
luftstrømfølsomheden kan indstilles ved hjælp af potentiometrene på enheden. • Der er fire forudindstillede værdier for
detekteringsområdet: 2 x 3 m, 4 x 6 m, 6 x 7 m og 10 x 16 m. • Der er fire detekteringsmetoder: PIR / US, kun PIR, kun
USA og PIR + US. • Luftstrømfølsomheden kan slås helt til eller fra. • Der er fire forudindstillede vejledende værdier for
lysfølsomheden: 10 lux, 30 lux, 100 lux og 1000 lux. • Der er fire forudindstillede tider for efterløbstiden: 1 minut, 5
minutter, 15 minutter og 30 minutter.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 10 lux – 2000 lux
• Efterløbstid: 1 min – 30 min
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): 9,5 m ved monteringshøjde på 3 m
• Rækkevidde (US): 12 x 19 m
• Omgivelsestemperatur: 0 – 45 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 60 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor PLUS 360°, 138 m², Slave. Denne sensor er velegnet til loftmontering i kontorer. Hurtig
detektering, op til de mindste bevægelser ved passiv infrarød (PIR) og ultralyd (US) detektering.
Tilstedeværelsesdetektering bag kontoropdelinger ved hjælp af US detektering. Justerer automatisk følsomheden efter
de registrerede bevægelser.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): 9,5 m ved monteringshøjde på 3 m
• Rækkevidde (US): 12 x 19 m
• Omgivelsestemperatur: 0 – 45 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 60 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
This Niko remote control unit is used to set up the flush-mounting presence detector (350-20065) using infrared signals.
With this device, the factory settings can be changed. The settings that can be changed include the daylight factor (lux
value), the time period during which the light remains on, the sensitivity of the ultrasonic sensor and the sensitivity to air
currents, among others.
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20070

350-20071

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, 1-kanal, master. Denne sensor med en kanal til at tænde og slukke for
indendørs belysning er velegnet til indbygning i lofter i mindre kontorer, store multifunktionsrum (såsom
omklædningsrum) og store lagerlokaler. Sensoren har en integreret lyssensor, der slukker for belysningen, så snart der
måles tilstrækkeligt dagslys i rummet. Sensorens detekteringsområde kan udvides ved at forbinde maksimalt ti slaver til
masteren. Indbygningssensoren kan bruges med en indbygningsboks med fjederklemmer. Sensoren kan bruges med
fabriksindstillingerne, eller indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden. Detekteringsområdet kan opdeles vha et
justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Bevægelsessensor følsomhed: høj • Anvendelse:
Tilstedeværelsessensor, dagslysafhængig, automatisk tænd/sluk via PIR (så snart efterløbstiden er udløbet) • Anvendelse
af tryk: i funktionen: 'Eco fra' kan belysningen slukkes manuelt på en NO-trykknap uden at skulle vente på efterløbstiden.
Belysningen kan også tændes manuelt, hvis sensoren endnu ikke har registreret nogen bevægelse (f.eks. en knap uden
for området). Belysningen er kun tændt, hvis mængden af dagslys i rummet er utilstrækkeligt. Ved at trykke og holde
trykket, tændes eller slukkes belysningen i to timer, uanset registreret bevægelse og det registrerede lysniveau. Efter den
tid genoptager sensoren sin normale drift. • Efterløbstid: 10 min • Lysfølsomhed: 200 lux • Funktion: Sensoren aktiverer
belysningen automatisk, hvis bevægelsessensoren registrerer bevægelse i området, og lysniveauet er under den valgte
lux-værdi. Hvis sensoren ikke længere registrerer nogen bevægelse i detekteringsområdet, slukker lyset automatisk efter
efterløbstiden, medmindre brugeren beslutter at slukke lyset manuelt. Sensoren har to potentiometre og seks DIPkontakter til manuelt at justere indstillingerne: • Potentiometer 1: Indstilling af lysfølsomhed (20 lux op til lysafhængig) •
Potentiometer 2: Indstilling af efterløbstid (2 til 60 minutter) • De fire DIP-kontakter gør det muligt at vælge forskellige
funktioner: Tilstedeværelses- eller fraværsdetektering, detekteringsfølsomhed, "Eco fra"-funktion, dagslysafhængigt eller
dagslysuafhængigt tryk. • Ved brug af de to DIP-kontakter kan bevægelsessensorens følsomhed øges eller formindskes.
Indstilling via fjernbetjeningen: Brugeren kan bruge fjernbetjeningen til at indstille sensoren lige efter sine ønsker.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 1000 lux, ∞
• Efterløbstid: 2 min – 1 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A), lys- og bevægelsesfølsom
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 73.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, slave. Detekteringsområdet kan udvides betragteligt med en slave. Den
planforsænkede slave kan bruges med en planforsænket indbygningsboks med fjederklemmer. Sensoren kan bruges med
fabriksindstillingerne, eller indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden. Detekteringsområdet kan opdeles vha et
justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Bevægelsessensors følsomhed: høj Sensoren har et potentiometer
og to DIP-kontakter til manuelt at justere indstillingerne: • Potentiometer 1: Aktivering af gangtest • Ved brug af de to
DIP-kontakter kan bevægelsessensorens følsomhed øges eller formindskes.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 83.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20072

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, 2-kanal, master. Denne sensor er egnet til drift af indendørs belysning eller
ventilation eller .. i mindre eller større kontorer, lager .. De to kanaler kan indstilles separat. Sensoren skal have en
tænd/sluk-styring med to kanaler (potentialfri relæudgang) og indgange, som kan overstyres fra en 230 V afbryder. Hver
relæudgang skal kunne overstyres via en separat afbryder. Detekteringsområdet kan opdeles ved hjælp af et justerbart
dæksel. Sensoren har en integreret lyssensor, der slukker, så snart der måles tilstrækkeligt dagslys i rummet. Sensorens
detekteringsområde kan udvides ved at forbinde maksimalt 10 slaver til masteren. Sensoren kan bruges med
fabriksindstillinger, indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden eller med en fjernbetjening. Belysningen kan styres
på følgende måder: • Tilstedeværelses- eller fraværssensor til kanal 1 • Tilstedeværelses- eller fraværssensor til kanal 2 •
Kort tryk for at tænde eller (Eco) slukke. Derved bliver det muligt at vælge at vente på efterløbstiden eller ikke. • Langt
tryk for at tænde/slukke i frakoblingstiden + to timer • Kort tryk for at tænde for belysningen kan være både
dagslysafhængigt og dagslysuafhængigt • Tryk kort eller holde trykket for at slukke lyset kan blokeres, så ingen kan slukke
lyset. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Bevægelsessensor
følsomhed: høj • Anvendelse: Tilstedeværelsessensor, dagslysafhængig, automatisk tænd/sluk via PIR • Anvendelse af
tryk: i funktionen: 'Eco fra' kan belysningen slukkes manuelt med et kort tryk på en NO-trykknap uden at skulle vente på
efterløbstiden. Belysningen kan også tændes manuelt med et kort tryk. Belysningen er kun tændt, hvis mængden af
dagslys i rummet er utilstrækkeligt. Ved at trykke og holde trykket, tændes eller slukkes belysningen i to timer, uanset
registreret bevægelse og det registrerede lysniveau. - Efterløbstid begge kanaler: 10 min - Lysfølsomhed begge kanaler:
200 lux Sensoren har fire potentiometre og seks DIP-kontakter til manuelt at justere indstillingerne • Potentiometer 1:
Indstilling af lysfølsomhed for kanal 1 (20 lux op til lysuafhængigt) • Potentiometer 2: Indstilling af efterløbstid for kanal 1
(2 til 60 minutter) • Potentiometer 3: Indstilling af lysfølsomhed for kanal 2 (20 lux op til lysuafhængigt) • Potentiometer
4: Indstilling af efterløbstid for kanal 2 (2 til 60 minutter) For korrekt indstilling skal sensoren have en LED indikator for
indstilling af tid og luxniveau. De fire DIP-kontakter gør det muligt at vælge forskellige funktioner: Tilstedeværelses- eller
fraværsdetektering, 'Eco fra'-funktion, dagslysafhængigt eller dagslysuafhængigt tryk. Ved hjælp af de to DIP-kontakter
kan sensorens følsomhed øges eller formindskes (fire følsomhedsniveauer). Indstilling via fjernbetjeningen: Brugeren kan
bruge fjernbetjeningen til at indstille sensoren lige efter sine ønsker (fravær, tilstedeværelse, luxniveauer, tryk
muligheder, efterløbstid, fire niveauer af følsomhed ..)
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 20 lux – 1000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 2 min – 1 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A), potentialfri, lys og bevægelsesfølsom
• Relækontakt 2: NO (max. 10 A), potentialfri, lys- og bevægelsesfølsom
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 136.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20078

350-20079

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, påbygget, 360°, 1-kanal, master. Denne sensor er egnet til at tænde og slukke indendørs
belysning i mindre kontorer, større multifunktionsrum (såsom omklædningsrum) og store lagerlokaler. Sensoren har en
integreret lyssensor, der slukker for belysningen, så snart der måles tilstrækkeligt dagslys i rummet. Sensorens
detekteringsområde kan udvides ved at forbinde maksimalt ti slaver til master. Sensoren kan bruges med
fabriksindstillingerne, eller indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden. Detekteringsområdet kan opdeles vha et
justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Bevægelsessensorens følsomhed: høj • Anvendelse:
Tilstedeværelsessensor, dagslysafhængig, automatisk tænd/sluk via PIR (så snart efterløbstiden er udløbet) • Anvendelse
af tryk: i funktionen 'Eco fra' kan belysningen slukkes manuelt med en NO-trykknap uden at skulle vente på
efterløbstiden. Belysningen kan også tændes manuelt, hvis sensoren endnu ikke har registreret nogen bevægelse (f.eks.
en knap uden for området). Belysningen er kun tændt, hvis mængden af dagslys i rummet er utilstrækkeligt. Ved at
trykke og holde trykket, tændes eller slukkes belysningen i to timer, uanset registreret bevægelse og det registrerede
lysniveau. Efter den tid genoptager sensoren sin normale drift. • Efterløbstid: 10 min • Lysfølsomhed: 200 lux • Funktion:
Sensoren aktiverer belysningen automatisk, hvis bevægelsessensoren registrerer bevægelse i området, og lysniveauet er
under den valgte lux-værdi. Hvis sensoren ikke længere registrerer nogen bevægelse i detekteringsområdet, slukker lyset
automatisk efter efterløbstiden, medmindre brugeren inden da vælger at slukke for lyset manuelt. Sensoren har to
potentiometre og seks DIP-kontakter til manuelt at justere indstillingerne. • Potentiometer 1: Indstilling af lysfølsomhed
(20 lux op til lysuafhængigt) • Potentiometer 2: Indstilling af efterløbstid (2 til 60 minutter) • De fire DIP-kontakter gør
det muligt at vælge forskellige funktioner: Tilstedeværelses- eller fraværsdetektering, detekteringsfølsomhed, "Eco-fra"funktion, dagslysafhængigt eller dagslysuafhængigt tryk. • Ved brug af de to DIP-kontakter kan bevægelsessensorens
følsomhed øges eller formindskes. Indstilling via fjernbetjeningen: Brugeren kan bruge fjernbetjeningen til at indstille
sensoren lige efter sine ønsker.
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 1000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 2 min – 1 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A), potentialfri, lys og bevægelsesfølsom
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, påbygget, 360°, slave. Detekteringsområdet kan udvides betragteligt med en slave. Sensoren kan
bruges med fabriksindstillingerne, eller indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden. Detekteringsområdet kan
opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Følsomhed: høj Sensoren har et potentiometer og to
DIP-kontakter til manuelt at justere indstillingerne: • Potentiometer 1: aktivering af gå-test • Ved brug af de to DIPkontakter kan bevægelsessensorens følsomhed øges eller formindskes.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Dimensioner (HxBxD): 117.3 x 117.3 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20080

350-20081

Specifikationer tekst
Højloftsensor, påbygget, 360°, 1-kanal, master. Denne sensor er egnet til at tænde indendørs belysning i lagre,
fabrikshaller, dobbelt-høje receptionsområder .. Sensoren har integreret lyssensor, der slukker for belysningen, så snart
der måles tilstrækkeligt dagslys i rummet. Sensorens detekteringsområde kan udvides ved at forbinde maksimalt ti slaver
til en master. Sensoren kan bruges med fabriksindstillinger, eller indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden.
Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Bevægelsessensorens
følsomhed: høj • Anvendelse: Tilstedeværelsessensor, dagslysafhængig, automatisk tænd/sluk via PIR (så snart
efterløbstiden er udløbet) • Anvendelse af tryk: i funktionen 'Eco fra' kan belysningen slukkes manuelt med en NOtrykknap uden at skulle vente på efterløbstiden. Belysningen kan også tændes manuelt, hvis sensoren endnu ikke har
registreret nogen bevægelse (f.eks. en knap uden for området). Belysningen er kun tændt, hvis mængden af dagslys i
rummet er utilstrækkeligt. Ved at trykke og holde trykket, tændes eller slukkes belysningen i to timer, uanset registreret
bevægelse og det registrerede lysniveau. Efter den tid genoptager sensoren sin normale drift. • Efterløbstid: 10 min •
Lysfølsomhed: 200 lux • Funktion: Sensoren aktiverer belysningen automatisk, hvis bevægelsessensoren registrerer
bevægelse i området, og lysniveauet er under den valgte lux-værdi. Hvis sensoren ikke længere opdager nogen
bevægelse i detekteringsområdet, eller hvis der er tilstrækkeligt dagslys i rummet, slukker lyset automatisk efter
efterløbstiden, medmindre brugeren inden da vælger at slukke for lyset manuelt. Sensoren har to potentiometre og seks
DIP-kontakter til manuelt at justere indstillingerne: • Potentiometer 1: Indstilling af lysfølsomhed (20 lux op til
lysuafhængig) • Potentiometer 2: Indstilling af efterløbstid (2 til 60 minutter) • De fire DIP-kontakter gør det muligt at
vælge forskellige funktioner: Tilstedeværelses- eller fraværsdetektering, detekteringsfølsomhed, "Eco fra"-funktion,
dagslysafhængigt eller dagslysuafhængigt tryk. • Ved brug af de to DIP-kontakter kan bevægelsessensorens følsomhed
øges eller formindskes. Indstilling via fjernbetjeningen: Brugeren kan bruge fjernbetjeningen til at indstille efterløbstiden,
luxværdien og testfunktionen lige efter sine ønsker.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 1000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 2 min – 1 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 16 - 32 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 8 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A), potentialfri, lys og bevægelsesfølsom
• Tilslutningsklemmer: 3 x 2.5 mm² per forbindelsesklemme
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
Højloftsensor, påbygget, 360°, slave. Detekteringsområdet kan udvides betragteligt med en slave. Sensoren kan bruges
med fabriksindstillingerne, eller indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden. Detekteringsområdet kan opdeles vha
et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Følsomhed: høj Sensoren har et potentiometer og to DIPkontakter til manuelt at justere indstillingerne: • Potentiometer 1: aktivering af gå-test • Ved brug af de to DIP-kontakter
kan bevægelsessensorens følsomhed øges eller formindskes.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 16 - 32 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 8 m
• Tilslutningsklemmer: 3 x 2.5 mm² per forbindelsesklemme
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20082

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, påbygget, 360°, 2-kanal, master. Denne sensor er egnet til drift af indendørs belysning eller
ventilation eller .. i mindre eller større kontorer, lager .. De to kanaler kan indstilles separat. Sensoren skal have en
tænd/sluk-styring med to kanaler (potentialfri relæudgang) og indgange, som kan overstyres fra en 230 V afbryder. Hver
relæudgang skal kunne overstyres via en separat afbryder. Detekteringsområdet kan opdeles ved hjælp af et justerbart
dæksel. Sensoren har en integreret lyssensor, der slukker, så snart der måles tilstrækkeligt dagslys i rummet. Sensorens
detekteringsområde kan udvides ved at forbinde maksimalt 10 slaver til masteren. Sensoren kan bruges med
fabriksindstillinger, indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden eller med en fjernbetjening. Belysningen kan styres
på følgende måder: • Tilstedeværelses- eller fraværssensor til kanal 1 • Tilstedeværelses- eller fraværssensor til kanal 2 •
Kort tryk for at tænde eller (Eco) slukke. Derved bliver det muligt at vælge at vente på efterløbstiden eller ikke. • Langt
tryk for at tænde/slukke i frakoblingstiden + to timer • Kort tryk for at tænde for belysningen kan være både
dagslysafhængigt og dagslysuafhængigt • Tryk kort eller holde trykket for at slukke lyset kan blokeres, så ingen kan slukke
lyset. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Bevægelsessensor
følsomhed: høj • Anvendelse: Tilstedeværelsessensor, dagslysafhængig, automatisk tænd/sluk via PIR • Anvendelse af
tryk: i funktionen: ”Eco fra” kan belysningen slukkes manuelt med et kort tryk på en NO-trykknap uden at skulle vente på
efterløbstiden. Belysningen kan også tændes manuelt med et kort tryk. Belysningen er kun tændt, hvis mængden af
dagslys i rummet er utilstrækkeligt. Ved at trykke og holde trykket, tændes eller slukkes belysningen i to timer, uanset
registreret bevægelse og det registrerede lysniveau. • Efterløbstid begge kanaler: 10 min • Lysfølsomhed begge kanaler:
200 lux Detektoren har fire potentiometre og seks DIP-kontakter til manuelt at justere indstillingerne • Potentiometer 1:
Indstilling af lysfølsomhed for kanal 1 (20 lux op til lysuafhængigt) • Potentiometer 2: Indstilling af efterløbstid for kanal 1
(2 til 60 minutter) • Potentiometer 3: Indstilling af lysfølsomhed for kanal 2 (20 lux op til lysuafhængigt) • Potentiometer
4: Indstilling af efterløbstid for kanal 2 (2 til 60 minutter) For korrekt indstilling skal sensoren have en LED-indikator for
indstilling af tid og luxniveau. De fire DIP-kontakter gør det muligt at vælge forskellige funktioner: Tilstedeværelses- eller
fraværsdetektering, "Eco fra"-funktion, dagslysafhængigt eller dagslysuafhængigt tryk. Ved hjælp af de to DIP-kontakter
kan sensorens følsomhed øges eller formindskes (fire følsomhedsniveauer). Indstilling via fjernbetjeningen: Brugeren kan
bruge fjernbetjeningen til at indstille sensoren lige efter sine ønsker (fravær, tilstedeværelse, luxniveauer,
trykmuligheder, efterløbstid, fire niveauer af følsomhed ..)
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 20 lux – 1000 lux
• Efterløbstid: 2 min – 1 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A), potentialfri, lys og bevægelsesfølsom
• Tilslutningsklemmer: 3 x 2.5 mm² per forbindelsesklemme
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 117.3 x 117.3 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20085

350-20089

350-20090
350-20150

Specifikationer tekst
Bevægelsessensor Mini, 360°. Denne sensor med en kanal til at tænde og slukke for indendørs belysning er velegnet til
indbygning i lofter i mindre kontorer, omklædningsrum, garager, større lagerlokaler… Minisensoren er udstyret med en
integreret lyssensor, der slukker lyset, så snart der måles tilstrækkeligt dagslys i rummet. Den planforsænkede minisensor
(IP65) kan bruges med fabriksindstillingerne, eller indstillingerne kan justeres med IR-fjernbetjeningen. Når flere
minisensorer anvendes, kopieres indstillingerne fra en minisensor automatisk til de andre minisensorer ved hjælp af IRfjernbetjeningen. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: •
Anvendelse: Tilstedeværelsessensor, dagslysafhængig, automatisk tænd/sluk via PIR • Anvendelse af tryk: i funktionen
'Eco fra' kan belysningen slukkes manuelt med en NO-trykknap uden at skulle vente på efterløbstiden. Belysningen kan
også tændes manuelt, hvis sensoren endnu ikke har registreret nogen bevægelse (f.eks. en knap uden for området).
Belysningen er kun tændt, hvis mængden af dagslys i rummet er utilstrækkeligt. Ved at trykke og holde trykket, tændes
eller slukkes belysningen i efterløbstiden + 2 timer. Efter den tid genoptager mini-sensoren sin normale drift. Tryk og hold
er dagslysuafhængigt. • Efterløbstid: 5 min • Lysfølsomhed: 100 lux • Funktion: Mini-sensoren aktiverer belysningen
automatisk, hvis bevægelsessensoren registrerer bevægelse i området, og lysniveauet er under den valgte lux-værdi. Når
den sidste bevægelse er registreret, forbliver lyset tændt i den forudindstillede efterløbstid. Så snart efterløbstiden er
udløbet, slukker belysningen. Belysningen slukker også automatisk, så snart dagslysniveauet er tilstrækkeligt højt, selvom
der stadig registreres bevægelse i lokalet på det tidspunkt. Belysningen kan også slukkes manuelt ved hjælp af et tryk.
Mini-sensoren kan indstilles til at fungere med tilpassede indstillinger ved hjælp af (valgfri) IR-fjernbetjening.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 1000 lux
• Efterløbstid: pulse, 2 min – 1 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): 9,5 m ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 30 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), lys- og bevægelsesfølsom
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 36 x 36 x 49.3 mm
• Kaplingsklasse: IP65
• Godkendelse: CE
Denne Niko-fjernbetjening anvendes til at indstille tilstedeværelsessensorer (360 °, 230 V, master) med en kanal til
forsænket montering (350-20070) og til overflademontering (350-20078) via infrarød transmission. Med denne
fjernbetjening kan fabriksindstillingerne ændres. De indstillinger, der kan ændres, omfatter dagslysfaktoren (lux-værdi)
og den periode, hvor lyset forbliver tændt.
Denne Niko-fjernbetjening anvendes til at indstille mini tilstedeværelsessensor (360 °, 230 V) med en kanal, til forsænket
montering (350-20085) via infrarød transmission. Med denne fjernbetjening kan fabriksindstillingerne ændres. De
indstillinger, der kan ændres, omfatter dagslysfaktoren (lux-værdi) og den periode, hvor lyset forbliver tændt.
Minilux bevægelsessensor, 230 V AC, antracit, IP 54. Denne 180° udendørs bevægelsessensor med en kanal til påbygget
montage på væg, er egnet til brug i indkørsler eller haver. Den har en integreret lyssensor. Automatisk tænd/sluk (efter
efterløbstid) eller manuel tænd/sluk via et NC-tryk. Til påbygget montage på en væg. Sensoren er udstyret med et
drejeligt sensorhoved. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 5 lux – , ∞
• Efterløbstid: 8 s – 30 min
• Detekteringsområde: 180 °
• Rækkevidde (PIR): max. 13 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 45 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), lys- og bevægelsesfølsom
• Tilslutningsklemmer: 3 x 1,5 mm² per forbindelsesklemme
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 70 x 90 x 130 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-20158

350-213001

350-30010

Specifikationer tekst
Minilux bevægelsessensor, 230 V AC, antracit, IP 54. Denne 180° udendørs bevægelsessensor med en kanal til påbygget
montage på væg, er egnet til brug i indkørsler eller haver. Den har en integreret lyssensor. Automatisk tænd/sluk (efter
efterløbstiden) eller manuel tænd/sluk via et NC-tryk. Til påbygget montage på væg. Detekteringsområdet kan opdeles
vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 5 lux – , ∞
• Efterløbstid: 8 s – 30 min
• Detekteringsområde: 180 °
• Rækkevidde (PIR): max. 13 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 45 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Relækontakt 1: NO. (max. 10 A), lysfølsom
• Tilslutningsklemmer: 3 x 1,5 mm² per forbindelsesklemme
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 125 x 72 x 63 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Udendørs bevægelsessensor, 360°, KNX, 16 m til påbygning.
• KNX-bevægelsesdetektor til udendørs brug
• Også velegnet til dagslysstyring indendørs, HVAC og alarmfunktionalitet
• Montage på mur eller loft
• Hjørnebeslag (tilgængeligt som tilbehør)
• Nem installation med plug-in-klemmer.
• Justerbart sensorhoved - højre/venstre 90°, op 90°, ned 40°
• To følsomhedszoner: front og under
• Pulsalgoritme forebygger falsk aktivering af træer eller andre objekter
• Master- eller slave-konfiguration eller stand-alone
• 2 kanaler for til/fra eller dæmpning
• 2 kanaler for HVAC
• 1 kanal for alarm
• To separate lysniveauer (orienteringsbelysning og normalt lysniveau)
• Idriftsættelse via ETS-software eller IR-fjernbetjening (fås som tilbehør)
Tekniske data
• Forsyningsspænding: 30 V DC via KNX-bus
• Antal kanaler: 5 kanaler
• Luxområde: 5 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: 5 s – 1 h
• Aktiveringsforsinkelse: 1 s
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 16 m diameter ved monteringshøjde på 2,5 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – +50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Tilslutningsklemmer: ø 0,8 mm
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 79 x 90 x 150 mm
• Kaplingsklasse: IP55
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
90° bevægelsessensor med registreringsområde på 22 meter, til udendørs brug (white). Indendørs bevægelsessensor
med indbygget lyssensor. Velegnet til bevægelsesdetektering i en vinkel på 90° i en afstand af mellem 0,5 m og 15 m.
Bruges sammen med Minilux Control 36-080 til styring af belysning.
• Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
• Antal kanaler: 1 kanal
• Detekteringsområde: 90 °
• Rækkevidde (PIR): max 15 m diameter ved monteringshøjde på 2,5 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3 m
• Relækontakt 1: tænd/sluk (NPN transistor)
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41279

Specifikationer tekst
Bevægelsessensor, 15 m, relæudgang, 24 V AC/DC, IP 20.

350-41549

• Forsyningsspænding: 24 V AC/V DC ± 10 %
• Effektforbrug: 5 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Efterløbstid: 2 s – 30 min
• Detekteringsområde: 90 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 22 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 3 m
• Relækontakt 1: tænd/sluk (NPN transistor)
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor 360°, med relæ.

350-41600

• Forsyningsspænding: 24 V AC/V DC ± 10 %
• Antal kanaler: 1 kanal
• Efterløbstid: 30 s – 1 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 8 m diameter ved monteringshøjde på 2 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2.5 – 4 m
• Dimensioner (HxBxD): 80 x 80 x 30.6 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, 1 kanal, planforsænket, 360°, 230 V AC.

350-41601

• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 100 lux – 1000 lux
• Efterløbstid: 5 min – 1 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 77 mm
• Monteringshøjde: 2.4 – 3 m
• Relækontakt 1: NO (max. 10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 95 x 95 x 95 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse I sensor, klasse II enheder
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, slave, planforsænket, 360°, 230 V AC.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 77 mm
• Monteringshøjde: 2.4 – 3 m
• Dimensioner (HxBxD): 95 x 95 x 95 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse I sensor, klasse II enheder
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41620

350-41657

350-41659

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 2 kanal, planforsænket, 360°, 230 V AC.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 50 lux – 1000 lux
• Efterløbstid: 5 min – 30 min
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 77 mm
• Monteringshøjde: 2.4 – 3 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Relækontakt 2: NO (max. 10 A), potentialfri
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 95 x 95 x 95 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse I sensor, klasse II enheder
• Godkendelse: CE
DALI-tilstedeværelsessensor 360° - Basic, 12 m, planforsænket, master. DALI-tilstedeværelsessensor 360° - Basic, 12 m,
planforsænket, master. Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en basic mastersensor til intelligent lysstyring. Med denne
sensor er det muligt at installere og konfigurere 3-zoners dagslysstyring.
Sensoren benytter DALI Addressable iflg. EN/IEC 62386-101/102, hvilket gør det hurtigt og enkelt at installere intelligent
DALI-lysstyring. Den tildeler automatisk hver DALI-enhed (armaturer) en unik adresse på DALI-bussen. Alle DALI-enheder
kan derfor tilsluttes vilkårligt på DALI-bussen helt uafhængigt af fortrådning, dagslyszoner og den efterfølgende
konfiguration.
Konfiguration foretages via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af konfiguration fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør).
Denne sensor er til planforsænket montering.
Sensoren giver bl.a. mulighed for konfiguration af følgende funktioner:
• Dagslysstyring (1-3 dagslyszoner)
• Orienteringslys
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 1000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 77 mm
• Monteringshøjde: 2.4 – 3 m
• Dimensioner (HxBxD): 95 x 95 x 95 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 12 m, planforsænket, slave.
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 77 mm
• Monteringshøjde: 2.4 – 3 m
• Dimensioner (HxBxD): 95 x 95 x 95 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41680

350-41730

350-41731

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, DALI, master, All-in-one, EnOcean. IP20
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 1000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 77 mm
• Monteringshøjde: 2.4 – 3 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 95 x 95 x 95 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, KNX. Denne tilstedeværelsessensor kan anvendes som en master, standalone eller slave sensor. For at udvide detekteringsområdet kan en master kombineres med en eller flere slave sensorer.
Sensoren er stænkbeskyttet (IP54) og har et 360° detekteringsområde, der kan opdeles i forskellige sektorer.
Parametrene og funktionerne i sensoren kan hurtigt og nemt indstilles ved hjælp af ETS-software. Softwaren tilbyder tre
forskellige konfigurationsmetoder (Basic, Optimisation eller Advanced) og giver dig adgang til flere forudprogrammerede
applikationer. Med (valgfri) fjernbetjening 350-41930 kan de lokale indstillinger af lux-niveau, belysningsscene,
efterløbstid, orienteringslys, følsomhed, valg mellem automatisk eller manuel kalibrering ændres ..
• Forsyningsspænding: 30 V DC via DALI-bus
• Effektforbrug: 10 W
• Luxområde: 10 lux – 2000 lux
• Efterløbstid: 1 s – 15 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 88.5 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 46.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, påbygget, 360°, KNX.
• Forsyningsspænding: 30 V DC via KNX-bus
• Effektforbrug: 10 W
• Luxområde: 10 lux – 2000 lux
• Efterløbstid: 1 s – 15 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41734

350-41735

Specifikationer tekst
Højloftsensor, planforsænket, 360°, KNX. Denne tilstedeværelsessensor kan anvendes som en master, stand-alone eller
slave sensor. For at udvide detekteringsområdet kan en master kombineres med en eller flere slave sensorer. Sensoren
er stænkbeskyttet (IP54) og har et 360° detekteringsområde, der kan opdeles i forskellige sektorer. Parametrene og
funktionerne i sensoren kan hurtigt og nemt indstilles ved hjælp af ETS-software. Softwaren tilbyder tre forskellige
konfigurationsmetoder (Basic, Optimisation eller Advanced) og giver dig adgang til flere forudprogrammerede
applikationer. Med (valgfri) fjernbetjening 350-41930 kan de lokale indstillinger af lux-niveau, belysningsscene,
efterløbstid, orienteringslys, følsomhed, valg mellem automatisk eller manuel kalibrering ændres ..
• Forsyningsspænding: 30 V DC via DALI-bus
• Effektforbrug: 10 W
• Luxområde: 10 lux – 2000 lux
• Efterløbstid: 1 s – 15 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 16 - 32 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Monteringshøjde: 4 – 8 m
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
Højloftsensor, påbygget, 360°, KNX. Denne tilstedeværelsessensor kan anvendes som en master, stand-alone eller slave
sensor. For at udvide detekteringsområdet kan en master kombineres med en eller flere slave sensorer. Sensoren er
stænkbeskyttet (IP54) og har et 360° detekteringsområde, der kan opdeles i forskellige sektorer. Parametrene og
funktionerne i sensoren kan hurtigt og nemt indstilles ved hjælp af ETS-software. Softwaren tilbyder tre forskellige
konfigurationsmetoder (Basic, Optimisation eller Advanced) og giver dig adgang til flere forudprogrammerede
applikationer. Med (valgfri) fjernbetjening 350-41930 kan de lokale indstillinger af luxniveau, belysningsscene,
efterløbstid, orienteringslys, følsomhed, valg mellem automatisk eller manuel kalibrering ændres ..
• Forsyningsspænding: 30 V DC via KNX-bus
• Effektforbrug: 10 W
• Luxområde: 10 lux – 20000 lux
• Efterløbstid: 1 s – 15 h
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 16 - 32 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 12 m
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41750

Specifikationer tekst
DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, planforsænket, master, (white). DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m,
planforsænket, master. Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren
indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.
Sensoren benytter DALI Addressable iflg. EN/IEC 62386-101/102, hvilket gør det hurtigt og enkelt at installere intelligent
DALI-lysstyring. Den tildeler automatisk hver DALI-enhed (armaturer, relæ, etc.) en unik adresse på DALI-bussen. Alle
DALI-enheder kan derfor tilsluttes vilkårligt på DALI-bussen helt uafhængigt af fortrådning, dagslyszoner og den
efterfølgende konfiguration.
Konfiguration foretages via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af konfiguration fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til planforsænket montering. Loftdåse medfølger.
Sensoren giver bl.a. mulighed for konfiguration af følgende funktioner:
• Dagslysstyring (1-3 dagslyszoner + 1-2 sekundære zoner, maksimalt 4 zoner)
• Autokonfiguration ved udskiftning af 1 DALI-spole/-driver
• Multizone (f.eks. ved tavler og smartboards)
• Scenariestyring (op til 4 scenarier)
• Styring af HVAC
• Minimering af standby forbrug til armaturer (0 W)
• DAG/NAT-funktion (DAG-funktion: Dagslysstyring, NAT-funktion: Tilstedeværelsesniveau samt ikke
tilstedeværelsesniveau)
• Orienteringslys
• Foldedørsløsning samt nabozonestyring med DALI-linkmodul (tilbehør)
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 2000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Huldiameter: 88.5 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 136.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41751

350-41752

Specifikationer tekst
DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, påbygget, master, (white). DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, påbygget,
master. Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder
mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.
Sensoren benytter DALI Addressable iflg. EN/IEC 62386-101/102, hvilket gør det hurtigt og enkelt at installere intelligent
DALI-lysstyring. Den tildeler automatisk hver DALI-enhed (armaturer, relæ, etc.) en unik adresse på DALI-bussen. Alle
DALI-enheder kan derfor tilsluttes vilkårligt på DALI-bussen helt uafhængigt af fortrådning, dagslyszoner og den
efterfølgende konfiguration.
Konfiguration foretages via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af konfiguration fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til påbygning.
Sensoren giver bl.a. mulighed for konfiguration af følgende funktioner:
• Dagslysstyring (1-3 dagslyszoner + 1-2 sekundære zoner, maksimalt 4 zoner)
• Autokonfiguration ved udskiftning af 1 DALI-spole/-driver
• Multizone (f.eks. ved tavler og smartboards)
• Scenariestyring (op til 4 scenarier)
• Styring af HVAC
• Minimering af standby forbrug til armaturer (0 W)
• DAG/NAT-funktion (DAG-funktion: Dagslysstyring, NAT-funktion: Tilstedeværelsesniveau samt ikke
tilstedeværelsesniveau)
• Orienteringslys
• Foldedørsløsning samt nabozonestyring med DALI-linkmodul (tilbehør)
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 2000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, planforsænket, slave, (white). DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m,
planforsænket, slave. Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en slavesensor, der udvider detekteringsområdet på
følgende DALI-mastersensorer: 41-750, 41-751, 41-780 og 41-781.
Slavesensoren er enkel at installere, da den kan tilsluttes hvor som helst på DALI-bussen. DALI-bussen anvendes som
forbindelse mellem master og slave, derfor er separat fortrådning mellem master og slave ikke nødvendig. Slavesensoren
kræver ikke yderligere konfiguration, da den automatisk følger master.
Indstilling af følsomhed sker via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af indstilling fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til planforsænket montering. Loftdåse medfølger.
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 88.5 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 136.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41753

350-41760

Specifikationer tekst
DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, påbygget, slave, (white). DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, påbygget,
slave. Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en slavesensor, der udvider detekteringsområdet på følgende DALImastersensorer: 41-750, 41-751, 41-780 og 41-781.
Slavesensoren er enkel at installere, da den kan tilsluttes hvor som helst på DALI-bussen. DALI-bussen anvendes som
forbindelse mellem master og slave, derfor er separat fortrådning mellem master og slave ikke nødvendig. Slavesensoren
kræver ikke yderligere konfiguration, da den automatisk følger master.
Indstilling af følsomhed sker via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af indstilling fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til påbygning.
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
DALI-højloftsensor 360°, 24 m, planforsænket, master, (white). DALI-højloftsensor 360°, 24 m, planforsænket, master.
Denne DALI-højloftsensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring i lokaler med højloft. Sensoren indeholder
mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.
Sensoren benytter DALI Addressable iflg. EN/IEC 62386-101/102, hvilket gør det hurtigt og enkelt at installere intelligent
DALI-lysstyring. Den tildeler automatisk hver DALI-enhed (armaturer, relæ, etc.) en unik adresse på DALI-bussen. Alle
DALI-enheder kan derfor tilsluttes vilkårligt på DALI-bussen helt uafhængigt af fortrådning, dagslyszoner og den
efterfølgende konfiguration.
Konfiguration foretages via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af konfiguration fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til planforsænket montering. Loftdåse medfølger.
Sensoren giver bl.a. mulighed for konfiguration af følgende funktioner:
• Dagslysstyring (1-3 dagslyszoner + 1-2 sekundære zoner, maksimalt 4 zoner)
• Autokonfiguration ved udskiftning af 1 DALI-spole/-driver
• Multizone (f.eks. ved tavler og smartboards)
• Scenariestyring (op til 4 scenarier)
• Styring af HVAC
• Minimering af standby forbrug til armaturer (0 W)
• DAG/NAT-funktion (DAG-funktion: Dagslysstyring, NAT-funktion: Tilstedeværelsesniveau samt ikke
tilstedeværelsesniveau)
• Orienteringslys
• Foldedørsløsning samt nabozonestyring med DALI-linkmodul (tilbehør)
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 2000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 16 - 32 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 88.5 mm
• Monteringshøjde: 4 – 8 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 136.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE

22

Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41761

350-41762

Specifikationer tekst
DALI-højloftsensor 360°, 24 m, påbygget, master. DALI-højloftsensor 360°, 24 m, påbygget, master. Denne DALIhøjloftsensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring i lokaler med højloft. Sensoren indeholder mange
avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.
Sensoren benytter DALI Addressable iflg. EN/IEC 62386-101/102, hvilket gør det hurtigt og enkelt at installere intelligent
DALI-lysstyring. Den tildeler automatisk hver DALI-enhed (armaturer, relæ, etc.) en unik adresse på DALI-bussen. Alle
DALI-enheder kan derfor tilsluttes vilkårligt på DALI-bussen helt uafhængigt af fortrådning, dagslyszoner og den
efterfølgende konfiguration.
Konfiguration foretages via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af konfiguration fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°. Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller 3 x 120°.
Denne sensor er til påbygning.
Sensoren giver bl.a. mulighed for konfiguration af følgende funktioner:
• Dagslysstyring (1-3 dagslyszoner + 1-2 sekundære zoner, maksimalt 4 zoner)
• Autokonfiguration ved udskiftning af 1 DALI-spole/-driver
• Multizone (f.eks. ved tavler og smartboards)
• Scenariestyring (op til 4 scenarier)
• Styring af HVAC
• Minimering af standby forbrug til armaturer (0 W)
• DAG/NAT-funktion (DAG-funktion: Dagslysstyring, NAT-funktion: Tilstedeværelsesniveau samt ikke
tilstedeværelsesniveau)
• Orienteringslys
• Foldedørsløsning samt nabozonestyring med DALI-linkmodul (tilbehør)
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 2000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 16 - 32 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 8 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
DALI-højloftsensor 360°, 24 m, planforsænket, slave. DALI-højloftsensor 360°, 24 m, planforsænket, slave. Denne DALIhøjloftsensor er en slavesensor, der udvider detekteringsområdet på følgende DALI-mastersensorer: 41-760, 41-761, 41784 og 41-785.
Slavesensoren er enkel at installere, da den kan tilsluttes hvor som helst på DALI-bussen. DALI-bussen anvendes som
forbindelse mellem master og slave, derfor er separat fortrådning mellem master og slave ikke nødvendig. Slavesensoren
kræver ikke yderligere konfiguration, da den automatisk følger master.
Indstilling af følsomhed sker via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af indstilling fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til planforsænket montering. Loftdåse medfølger.
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): cirkel, 16 - 32 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 88.5 mm
• Monteringshøjde: 4 – 8 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 136.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-41763

350-41780

Specifikationer tekst
DALI-højloftsensor 360°, 24 m, påbygget, slave. DALI-højloftsensor 360°, 24 m, påbygget, slave. Denne DALI-højloftsensor
er en slavesensor, der udvider detekteringsområdet på følgende DALI-mastersensorer: 41-760, 41-761, 41-784 og 41785.
Slavesensoren er enkel at installere, da den kan tilsluttes hvor som helst på DALI-bussen. DALI-bussen anvendes som
forbindelse mellem master og slave, derfor er separat fortrådning mellem master og slave ikke nødvendig. Slavesensoren
kræver ikke yderligere konfiguration, da den automatisk følger master.
Indstilling af følsomhed sker via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af indstilling fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til påbygning.
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 32 m diameter ved monteringshøjde på 8 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 8 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
DALI-tilstedeværelsessensor 360° til trådløs betjening - EnOcean®, 24 m, planforsænket, master, (white). DALItilstedeværelsessensor 360° til trådløs betjening - EnOcean®, 24 m, planforsænket, master. Denne DALItilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder mange avancerede
funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.
Den indbyggede EnOcean teknologi betyder, at EnOcean tryk (tilbehør) kan anvendes til trådløst at overstyre sensorens
automatiske lysstyring. Det er en fordel at anvende tråd- og batteriløst EnOcean tryk f.eks. ved glas- og flytbare vægge
eller andre steder, hvor man vil undgå fortrådning til tryk.
Sensoren benytter DALI Addressable iflg. EN/IEC 62386-101/102, hvilket gør det hurtigt og enkelt at installere intelligent
DALI-lysstyring. Den tildeler automatisk hver DALI-enhed (armaturer, relæ, etc.) en unik adresse på DALI-bussen. Alle
DALI-enheder kan derfor tilsluttes vilkårligt på DALI-bussen helt uafhængigt af fortrådning, dagslyszoner og den
efterfølgende konfiguration.
Konfiguration foretages via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af konfiguration fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til planforsænket montering. Loftdåse medfølger.
Sensoren giver bl.a. mulighed for konfiguration af følgende funktioner:
• Dagslysstyring (1-3 dagslyszoner + 1-2 sekundære zoner, maksimalt 4 zoner)
• Trådløs overstyring af sensorens lysstyring via EnOcean tryk
• Autokonfiguration ved udskiftning af 1 DALI-spole/-driver
• Multizone (f.eks. ved tavler og smartboards)
• Scenariestyring (op til 4 scenarier)
• Styring af HVAC
• Minimering af standby forbrug (0 W)
• DAG/NAT-funktion (DAG-funktion: Dagslysstyring, NAT-funktion: Tilstedeværelsesniveau samt ikke
tilstedeværelsesniveau)
• Orienteringslys
• Foldedørsløsning samt nabozonestyring med DALI-linkmodul (tilbehør)
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 2000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 136.4 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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(17/08/2019)
Typenummer
350-41781

Specifikationer tekst
DALI-tilstedeværelsessensor 360° til trådløs betjening - EnOcean®, 24 m, påbygget, master. DALI-tilstedeværelsessensor
360° til trådløs betjening - EnOcean®, 24 m, påbygget, master. Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig
mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de
fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.
Den indbyggede EnOcean teknologi betyder, at EnOcean tryk (tilbehør) kan anvendes til trådløst at overstyre sensorens
automatiske lysstyring. Det er en fordel at anvende tråd- og batteriløst EnOcean tryk f.eks. ved glas- og flytbare vægge
eller andre steder, hvor man vil undgå fortrådning til tryk.
Sensoren benytter DALI Addressable iflg. EN/IEC 62386-101/102, hvilket gør det hurtigt og enkelt at installere intelligent
DALI-lysstyring. Den tildeler automatisk hver DALI-enhed (armaturer, relæ, etc.) en unik adresse på DALI-bussen. Alle
DALI-enheder kan derfor tilsluttes vilkårligt på DALI-bussen helt uafhængigt af fortrådning, dagslyszoner og den
efterfølgende konfiguration.
Konfiguration foretages via smartphone og den intuitive app Niko Sensor Tool. Overførsel af konfiguration fra
smartphone til sensor sker trådløst via en IR-dongle (tilbehør). Det er muligt at indstille sensorens følsomhed i 360° eller
3 x 120°.
Denne sensor er til påbygning.
Sensoren giver bl.a. mulighed for konfiguration af følgende funktioner:
• Dagslysstyring (1-3 dagslyszoner + 1-2 sekundære zoner, maksimalt 4 zoner)
• Trådløs overstyring af sensorens lysstyring via EnOcean tryk
• Autokonfiguration ved udskiftning af 1 DALI-spole/-driver
• Multizone (f.eks. ved tavler og smartboards)
• Scenariestyring (op til 4 scenarier)
• Styring af HVAC
• Minimering af standby forbrug (0 W)
• DAG/NAT-funktion (DAG-funktion: Dagslysstyring, NAT-funktion: Tilstedeværelsesniveau samt ikke
tilstedeværelsesniveau)
• Orienteringslys
• Foldedørsløsning samt nabozonestyring med DALI-linkmodul (tilbehør)
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 100 lux – 2000 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 117 x 117 x 64.1 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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(17/08/2019)
Typenummer
350-500111

Specifikationer tekst
Bevægelsessensor til korridorer, 360°, 230 V, 40 m, til indbygningsdåse.

350-530311

• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 10 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 30 s – 30 min
• Aktiveringsforsinkelse: 1 s
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 40 m ved monteringshøjde på 2,5 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – +40 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 2.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1200 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 800 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 300 W
• Maksimal belastning LED-driver: 800 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 105 x 105 x 60 mm
• Kaplingsklasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Bevægelsessensor til korridorer, 360°, KNX, 40 m, til indbygningsdåse.
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 30 V DC via KNX-bus
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 10 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: 30 s – 1 h
• Aktiveringsforsinkelse: 1 s
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 40 m ved monteringshøjde på 2,5 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – +45 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 2.5 m
• Tilslutningsklemmer: ø 0,8 mm
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 105 x 105 x 60 mm
• Godkendelse: CE
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(17/08/2019)
Typenummer
350-600021

350-600111

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, slave, til indbygningsdåse.
• Fladt og diskret design
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 44.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Bevægelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, til indbygningsdåse.
• Fladt og diskret design
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Robust relæ
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og distribution af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Luxområdehysterese: + 10 %
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 44.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-600121

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, master, til indbygningsdåse.
• Fladt og diskret design
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og distribution af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Luxområdehysterese: + 10 %
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 44.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-601021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, slave, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 66.4 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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(17/08/2019)
Typenummer
350-601111

Specifikationer tekst
Bevægelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Robust relæ
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Luxområdehysterese: + 10 %
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 66.4 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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(17/08/2019)
Typenummer
350-601121

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, master, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• SnapFit monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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
• Brugervenlig app til indstillinger (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Luxområdehysterese: + 10 %
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 66.4 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-601221

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, master, 2 kanaler, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: 2 x NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 109.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE

32

Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-602021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, slave, påbygget.
• Påbygget montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner:
• Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer)
• Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-602111

Specifikationer tekst
Bevægelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, påbygget.
• Påbygget montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem Idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Robust relæ
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Luxområdehysterese: + 10 %
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-602121

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360 °, 230 V, 12 m, master, påbygget.
• Påbygget montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-602221

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, master, 2 kanaler, påbygget.
• Påbygget montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Hver kanal kan indstilles uafhængigt af hinanden
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer er mulig
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: 2 x NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-650021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor 360°, DALI, 12 m, slave, til indbygningsdåse.
• Fladt og diskret design
• Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
• Kommunikation med masteren via DALI-bussen
• Strømforsyning via DALI-bussen
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 44.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-650321

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI standard, 12 m, master, til indbygningsdåse.
• Fladt og diskret design
• Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable
• Understøtter automatisk tildeling af en zone i DALI Addressable funktion
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration ved udskiftning en DALI-spole/DALI-enhed, Orienteringslys,
Justerbart tændt niveau, når dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) , Tunable white,
integreret med tredjepartskomponenter, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 100 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 5 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 3 pieces
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 44.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-650921

350-651021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 12 m, til indbygningsdåse.
• Fladt og diskret design
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
• Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Luxområde: 0 lux – 10360 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 44.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI, 12 m, slave, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
• Kommunikation med masteren via DALI-bussen
• Strømforsyning via DALI-bussen
• SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Forprogrammerede funktioner: Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 66.4 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-651321

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI standard, 12 m, master, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
• SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable
• Understøtter automatisk tildeling af en zone i DALI Addressable funktion
• Forprogrammerede funktioner: Automatisk konfiguration ved udskiftning en DALI-spole/DALI-enhed, Orienteringslys,
Justerbart tændt niveau, når dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) , Tunable white,
integreret med tredjepartskomponenter, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 100 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 5 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 3 pieces
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 66.4 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-651421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, 12 m, master, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• SnapFit-monteringsbeslag til nem og stabil montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og
betjening af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende
områder, ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til belysning af tavle/smartboard, Tunable
white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter , Udgangsrelæ – styring af
HVAC/standby-minimering/lys (On/Off), Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når
dagslysstyring er deaktiveret, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 109.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-651921

350-652021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 12 m, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
• Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
• SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Luxområde: 0 lux – 10360 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 66.4 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI, 12 m, slave, påbygget.
• Påbygget montering
• Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
• Kommunikation med masteren via DALI-bussen
• Strømforsyning via DALI-bussen
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Kabelaflastning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sørger for hurtig idriftsættelse og direkte feedback i appen
• Forprogrammerede funktioner: , Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 ms
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Luxområde: 0 lux – 10360 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-652321

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360 °, DALI standard, 12 m, master, påbygget.
• Påbygget montering
• Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable
• Understøtter automatisk tildeling af en zone i DALI Addressable funktion
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration ved udskiftning en DALI-spole/DALI-enhed, Orienteringslys,
Justerbart tændt niveau, når dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) , Tunable white,
integreret med tredjepartskomponenter, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• IP54 kapslingsklasse
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 100 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 5 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 3 pieces
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-652421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, 12 m, master, påbygget.
• Påbygget montering
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-masterforbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder,
ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til belysning af tavle/smartboard, Justerbar PIRfølsomhed (4 niveauer) , Tunable white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter ,
Udgangsrelæ – styring af HVAC/standby-minimering/lys (On/Off), Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart
tændt niveau, når dagslysstyring er deaktiveret, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm.
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-652921

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 12 m, påbygget.
• Påbygget montering
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
• Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Luxområde: 0 lux – 10360 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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(17/08/2019)
Typenummer
350-661421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, wireless, 12 m, master, planforsænket.
• Fladt og diskret design
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• Belysningszoner kan styres trådløst via tryk
• SnapFit-monteringsbeslag til nem og stabil montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder,
ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til tavlebelysning og belysning af smartboards, Tunable
white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter , Udgangsrelæ – styring af
HVAC/standby-minimering/lys, Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når dagslysstyring
er deaktiveret, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A)
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 109.5 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-662421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, wireless, 12 m, master, påbygget.
• Påbygget montering
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• Belysningszoner kan styres trådløst via tryk
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør og/eller lysstyring i tilstødende
områder, ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til belysning af tavle/smartboard, Tunable
white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter , Udgangsrelæ – styring af
HVAC/standby-minimering/lys (On/Off), Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når
dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) , Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 50 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-700021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, slave, til indbygningsdåse. IP20
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 77.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-700121

350-70020

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, master, til indbygningsdåse. IP20
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområdet kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Luxområdehysterese: + 10 %
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 77.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
DALI-inputmodul DCP-4BI med 4 indgange.
• Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-701021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, slave, planforsænket. IP20
• 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android) (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 99.1 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-701121

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, master, planforsænket. IP20
• 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android) (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°, En eller flere PIR sensorer kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområdet kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk - der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 99.1 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-701221

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, master, 2 kanaler, planforsænket.
• Hver kanal kan indstilles uafhængigt af hinanden
• SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer), En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres,
Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Luxområdehysterese: + 10 %
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: 2 x NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 142.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-702021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, slave, påbygget.
• Påbygget montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54-kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-702121

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, master, påbygget.
• Påbygget montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem Idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-702221

350-70980

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, master, 2 kanaler, påbygget.
• Påbygget montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem Idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer, Hver kanal kan indstilles uafhængigt af hinanden
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer er mulig
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Antal kanaler: 2 kanaler
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: 2 x NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Relæmodul RM-1/HM 6A/250 V, indbygning.
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-750021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor 360°, DALI, 28 m, slave, til indbygningsdåse. IP20
• Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
• Kommunikation med mastersensoren via DALI-bussen
• Strømforsyning via DALI-bussen
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• 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
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 77.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 30 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-750321

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI standard, 28 m, master, til indbygningsdåse. IP20
• Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI addressable
• Understøtter automatisk tildeling af en zone i DALI-adresserbar funktion
• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Automatisk konfiguration ved udskiftning en DALI-spole/DALI-enhed, Orienteringslys,
Tænd niveau kan justeres, når dagslysstyringen er deaktiveret, PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°,
Tunable white, integreret med tredjepartskomponenter, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 100 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 5 Pieces
• Antal dæmpbare zoner: 3 pieces
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 77.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-750921

350-751021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m, til indbygningsdåse. IP20
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
• Indeholder 3 PIR sensorer, der hver dækker 120°
• Justerbar følsomhed for hver enkelt sensor for at forhindre fejldetektering
• En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
• Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
• Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• 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
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Luxområde: 0 lux – 10360 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: europadåse
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 77.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI, 28 m, slave, planforsænket. IP20
• Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
• Kommunikation med mastersensoren via DALI-bussen
• Strømforsyning via DALI-bussen
• 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°, En eller flere PIR sensorer kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 99.1 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-751321

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI standard, 28 m, master, planforsænket. IP20
• Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
• 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
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android) (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable
• Understøtter automatisk tildeling af en zone i DALI Addressable funktion
• Indeholder 3 PIR sensorer, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration ved udskiftning en DALI-spole/DALI-enhed, Orienteringslys, Tænd
niveau kan justeres, når dagslysstyringen er deaktiveret, En eller flere PIR-segmenter, kan deaktiveres, PIR følsomhed (4
niveauer) kan justeres i 3 x 120°, Tunable white, integreret med tredjepartskomponenter, Logfilen registrerer de seneste
ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 100 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 5 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 3 pieces
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 99.1 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-751421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, 28 m, master, planforsænket.
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• SnapFit-monteringsbeslag til nem og stabil montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder,
ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til belysning af tavle/smartboard, Tunable white via
indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter , Udgangsrelæ – styring af HVAC/standbyminimering/lys, Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når dagslysstyring er deaktiveret,
Justerbar PIR-følsomhed (5 niveauer, inkl. deaktiveret) i 3 x 120°, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3,5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 142.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-751921

350-752021

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m, planforsænket. IP20
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
• 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
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Luxområde: 0 lux – 10360 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 99.1 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI, 28 m, slave, påbygget.
• Påbygget montering
• Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
• Kommunikation med masteren via DALI-bussen
• Strømforsyning via DALI-bussen
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Kabelaflastning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-sensorer kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 ms
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-752321

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI standard, 28 m, master, påbygget.
• Påbygget montering
• Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sørger for hurtig idriftsættelse og direkte feedback i appen
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable
• Understøtter automatisk tildeling af en zone i DALI Addressable funktion
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration ved udskiftning en DALI-spole/DALI-enhed, Orienteringslys,
Justerbart tændt niveau, når dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere
PIR-sensorer kan deaktiveres, Tunable white, integreret med tredjepartskomponenter, Logfilen registrerer de seneste
ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.4 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 100 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 5 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 3 pieces
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-752421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, 28 m, master, påbygget.
• Påbygget montering
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder,
ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til tavlebelysning og belysning af smartboards, Tunable
white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter , Udgangsrelæ – styring af
HVAC/standby-minimering/lys (On/Off), Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når
dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (5 niveauer, inkl. deaktiveret) i 3 x 120 °, Logfilen registrerer de
seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54-kapslingsklasse
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-752921

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m, påbygget.
• Påbygget montering
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Justerbar følsomhed for hver enkelt sensor for at forhindre fejldetektering
• En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
• Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Effektforbrug: 0.2 W
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-761421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, wireless, 28 m, master, planforsænket.
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• Belysningszoner kan styres trådløst via tryk
• SnapFit-monteringsbeslag til nem og stabil montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder,
ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til tavlebelysning og belysning af smartboards, Tunable
white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter , Udgangsrelæ – styring af
HVAC/standby-minimering/lys (On/Off), Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når
dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (5 niveauer, inkl. deaktiveret) i 3 x 120 °, Logfilen registrerer de
seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 76 mm
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 120 x 120 x 142.2 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-762421

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, wireless, 28 m, master, planforsænket.
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• Belysningszoner kan styres trådløst via tryk
• SnapFit-monteringsbeslag til nem og stabil montering
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder,
ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til tavlebelysning og belysning af smartboards, Tunable
white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter , Udgangsrelæ – styring af
HVAC/standby-minimering/lys (On/Off), Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når
dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (5 niveauer, inkl. deaktiveret) i 3 x 120°, Logfilen registrerer de
seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 3.5 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-802011

Specifikationer tekst
Højloftsensor, 360°, 230 V, 40 m, slave, påbygget.
• Højloftsensor påbygget
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem Idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-sensorer kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 40 m diameter ved monteringshøjde på 12 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 12 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-802111

Specifikationer tekst
Højloftsensor, 360°, 230 V, 40 m, master, påbygget. IP20
• Højloftsensor påbygget
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Brugervenlig app til nem Idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-sensorer kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Detekteringsområde kan udvides ved brug af op til 10 slavesensorer
• Trådløs kommunikation mellem master- og slavesensorer
• Robust potentialfrit relæ
• Automatisk lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk – der er forskellige muligheder
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.3 W
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 40 m diameter ved monteringshøjde på 12 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 12 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE

68

Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-852011

Specifikationer tekst
Højloftsensor, 360°, DALI, 40 m, slave, påbygget.
• Højloftsensor påbygget
• Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
• Kommunikation med masteren via DALI-bussen
• Strømforsyning via DALI-bussen
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Kabelaflastning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
• Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
• 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
• Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres, Logfilen registrerer de seneste ændringer
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 12 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 40 m diameter ved monteringshøjde på 12 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 12 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-852411

Specifikationer tekst
Højloftsensor, 360°, DALI comfort, 40 m, master, påbygget.
• Højloftsensor påbygget
• Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
• Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
• Forprogrammerede funktioner: Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring, Lysscenarier – definition og styring
af op til 16 lysscenarier, Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder,
ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder), Multizone til tavlebelysning og belysning af smartboards, Tunable
white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter, Udgangsrelæ – styring af
HVAC/standby-minimering/lys (On/Off), Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering, Justerbart tændt niveau, når
dagslysstyring er deaktiveret, Justerbar PIR-følsomhed (5 niveauer, inkl. deaktiveret) i 3 x 120°, Logfilen registrerer de
seneste ændringer
• DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
• Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder (DALI-2)
• Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
• Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
• Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
• IP54 kapslingsklasse
• Velegnet til BMS-integration
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Effektforbrug: 0.5 W
• Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv: 0.6 W
• Maksimal spænding på DALI-bussen: 13.5 V
• Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen: 200 mA
• Maksimal opstartstid: 450 ms
• Maksimalt antal slaver på DALI-bussen: 10 Pieces
• Maksimalt antal forkoblinger på DALI-bussen: 64 pieces
• Antal dæmpbare zoner: 4 pieces
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 20 lux – 2000 lux, ∞
• Efterløbstid: pulse, 15 s – 2 h, ∞
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 40 m diameter ved monteringshøjde på 12 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 12 m
• Relækontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
• Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 300 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
• Maksimal belastning LED-driver: 500 VA
• Maksimal belastning elektronisk transformer: 500 VA
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
350-852911

351-26570

Specifikationer tekst
Højloftsensor, 360°, DALI BMS, 40 m, påbygget.
• Højloftsensor påbygget
• Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
• Udstyret med tre PIR-sensorer, der hver dækker 120°
• Justerbar følsomhed for hver enkelt sensor for at forhindre fejldetektering
• En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
• Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
• Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
• Forprogrammerede funktioner: Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°, En eller flere PIR-segmenter kan
deaktiveres., Logfilen registrerer de seneste ændringer
• IP54 kapslingsklasse
Tekniske data
• Sensor teknologi: PIR
• Forsyningsspænding: via DALI bus
• Maksimal effektforbrug: 9 mA
• Maksimal opstartstid: 1200 ms
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 40 m diameter ved monteringshøjde på 12 m
• Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 4 – 12 m
• Tilslutningsklemmer: Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2,5 mm² kabel.
• Farve: white (RAL 9010)
• Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 70.7 mm
• Maksimal rækkevidde Bluetooth®: 25 m
• Maksimal feltstyrke: -5 dBm
• Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder: 1.2 m
• Indstilling af sensor: Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
Udendørs bevægelsessensor 16 m, 300°, white.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 5 lux – 2000 lux
• Efterløbstid: pulse, 10 s – 20 min
• Detekteringsområde: 300 °
• Rækkevidde (PIR): max. 16 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 5 m
• Relækontakt 1: NO 8,7 A
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2000 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1000 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1000 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 300 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 300 W
• Dimensioner (HxBxD): 112 x 105 x 148 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
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Sensorer
(17/08/2019)
Typenummer
351-26572

360-35010

360-36194

36-094
36-810
36-985
390-20000
390-20001
390-20010
390-20050
390-20056
390-20057
390-20150
41-203
41-204
41-227
41-227-AN
41-742
41-743

Specifikationer tekst
Udendørs bevægelsessensor 16 m, 300°, black.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Antal kanaler: 1 kanal
• Luxområde: 5 lux – 2000 lux
• Efterløbstid: pulse, 10 s – 20 min
• Detekteringsområde: 300 °
• Rækkevidde (PIR): max. 16 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 50 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2 – 5 m
• Relækontakt 1: NO 8,7 A
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2000 W
• Maksimal belastning lysstofrør (cosφ ≥ 0,5): 1000 VA
• Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 1000 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 300 W
• Maksimal belastning LED lamper 230 V: 300 W
• Dimensioner (HxBxD): 112 x 105 x 148 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Niko modular lighting control to be used in combination with a Niko photo cell and Niko motion detector(s). Automatic
activation dependent on the level of daylight measured and the motion detected. Automatic OFF in sufficient daylight or
after switch-off delay. Optional control via N.O. push button. Suitable for indoor and outdoor applications.
Power supply voltage: 230 Vac ±10 %.
Secondary voltage: 24 Vdc ±10 %.
Relay contact: N.O. max 10 A.
Load: incandescent lamps: 2300 W, 230 V halogen: 500 W, all low-voltage halogen lamps: 500 VA, fluorescent lamps
(non-compensated): 1200 VA
Maximum switching capacity: 140 µF.
Light range: 3…300 lux, 30 lux…3 Klux, 300 lux…30 Klux.
Hysteresis on light sensitivity: +10 %.
Switch-off delay: 0…60 min.
DIN 2 modules
Dimensions: H90 mm x W35 mm x D55 mm.
Protection degree: IP20.
Operating temperature: 5 °C to 50 °C.
Minilux control med lyssensor, 2 leder, 3 - 300 lux. Minilux Control 36-094 er et skumringsrelæ, der er beregnet til
montering i tavle på DIN-skinne. Ekstern Lyssensor 43-128, som måler det aktuelle dagslysniveau, tilsluttes 36-094.
Installation til lyssensor kan oplægges som 2-leder svagstrøms-installation. Lyset tænder ved den indstillede Lux on værdi
(default 35 lux). Om morgenen slukker lyset igen, når dagslyset overstiger det indstillede Lux-niveau + 10 %.
Skumringsrelæet indstilles let via lux-knap og lysdiode, der fungerer som indstillingshjælp.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Luxområde: 3 lux – 300 lux
• Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
• Relækontakt 1: NO (max. µ16 A)
• Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 3000 W
• Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 1000 W
• Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
• Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
• Beskyttelsesklasse: Klasse III enhed
• Godkendelse: CE
Minilux control, 3-300 lux.
Gruppemodul PBI-4 DIN DALI til 4 lysscenarier, DIN-skinne.
DALI power supply, DALI-PS-DIN-skinne, 250 mA.
NA
NA
NA
Niko mounting bracket for ceiling mounting of Niko outdoor motion detector 350-200050. Coulour: White.
Niko-monteringsdåse til loftsmontering af 360 ° tilstedeværelsessensor med en kanal (10 A, forsænket montering i loft)
(350-20056). Monteringsskruerne, der er nødvendige for at montere sensoren på dåsen, er inkluderet. Dåsen har en
diameter på 89 mm og er 42 mm høj.
Flush-mounting box for ceiling mounting of detectors. Provided with spring clips for easy mounting in false ceilings.
Niko mounting bracket for ceiling mounting of Niko outdoor motion detector 350-200050. Coulour: black.
Bevægelsessensor 180°, DK-version, planforsænket væg.
Bevægelsessensor 180°, EURO-format, planforsænket væg.
Minilux sensor PIR, 230 V AC, hvid, IP 54.
Minilux sensor PIR, 230 V AC, antracit, IP 54.
Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, DALI-2, BMS.
Tilstedeværelsessensor, påbygget, 360°, DALI-2, BMS.
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Typenummer
41-745
41-770
41-772
41-774
41-775
41-784
41-785
41-908
41-909
41-990
43-128
550-13050

Specifikationer tekst
Højloftsensor, påbygget, 360°, DALI-2, BMS.
Højloftsensor, planforsænket, 360°, 1-kanal, master.
Højloftsensor, planforsænket, 360°, slave.
Højloftsensor, planforsænket, 360°, 2-kanal, master.
Højloftsensor, påbygget, 360°, 2-kanal, master.
DALI-højloftsensor 360° til trådløs betjening - EnOcean®, 24 m, planforsænket, master.
DALI-højloftsensor 360° til trådløs betjening - EnOcean®, 24 m, påbygget, master.
Sensorunderlag til påbygning af 41-6XX.
Indbygningsdåse til 41-7XX.
Montagering til indbygningsdåse 41-909.
Minilux lyssensor, 2-leder.
Termostat Niko Home Control. Ved hjælp af termostatfunktionen kan du vælge varme- eller køleindstillinger for flere
forskellige zoner eller værelser. Termostaten arbejder sammen med et opvarmnings- eller afkølingsmodul. Hver
termostat kan programmeres separat. Der er tre ugentlige programmer at vælge mellem: to til opvarmningsfunktionen
og en til afkølingsfunktionen. Derudover er der fem faste temperaturindstillinger (DAG, NAT, ECO, AFKØLING og OFF). Du
kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller indtaste dine personlige indstillinger. Ved hjælp af
termostatfunktionen kan du • vælge én af de forprogrammerede ugentlige programmer eller temperaturindstillinger. •
redigere forprogrammerede indstillinger. • redigere faste temperaturindstillinger. • redigere ugentlige programmer. •
indstille dato og klokkeslæt. • kalibrere urtermostaten. En termostat kan monteres i alle værelser med gulvvarme,
radiator, varmeenhed eller køleenhed. Den styrer opvarmning eller afkøling i det værelse, hvor den er monteret.
Termostaten virker kun korrekt, når temperaturen i værelset kan måles nøjagtigt. Prøv at eliminere så mange faktorer
som muligt, som kan hæmme termostatens evne til at kontrollere rumtemperaturen nøjagtigt. Monter IKKE en
termostat: • i direkte sollys. • på en udvendig væg. • i umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat,
radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der kan udstråle varme (tv, computer, osv.). • bag et gardin. Lad ikke luft cirkulere bag
termostaten. Hvis det er nødvendigt, skal du udfylde huller i dåsen til forsænket montering eller buskabelkanalen med
PU-skum. Trykknapper med display er integreret i en bro. Termostaten overholder IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN
50491-2 og EN 50090-2-3 Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Både øverst og nederst er rammen til
forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er
smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9
x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4
rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af
pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med
pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til
forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm.
Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold
til centralpladen. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket
muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene
kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads.
Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to
forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den
nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Ved montering i dåse til forsænket montering med gribeoverflader
bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en
bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes.
• Indmuringsdybde: 20 mm
• Skærmtype: belyst farvedisplay med dimensionerne 45 x 45 x 32 (HxWxD)
• Minimumsomgivelsestemperatur: +5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Godkendelse: CE
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Typenummer
550-13051

Specifikationer tekst
Termostat Niko Home Control. Ved hjælp af termostatfunktionen kan du vælge varme- eller køleindstillinger for flere
forskellige zoner eller værelser. Termostaten arbejder sammen med et opvarmnings- eller afkølingsmodul. Hver
termostat kan programmeres separat. Der er tre ugentlige programmer at vælge mellem: to til opvarmningsfunktionen
og en til afkølingsfunktionen. Derudover er der fem faste temperaturindstillinger (DAG, NAT, ECO, AFKØLING og OFF). Du
kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller indtaste dine personlige indstillinger. Ved hjælp af
termostatfunktionen kan du • vælge én af de forprogrammerede ugentlige programmer eller temperaturindstillinger. •
redigere forprogrammerede indstillinger. • redigere faste temperaturindstillinger. • redigere ugentlige programmer. •
indstille dato og klokkeslæt. • kalibrere urtermostaten. En termostat kan monteres i alle værelser med gulvvarme,
radiator, varmeenhed eller køleenhed. Den styrer opvarmning eller afkøling i det værelse, hvor den er monteret.
Termostaten virker kun korrekt, når temperaturen i værelset kan måles nøjagtigt. Prøv at eliminere så mange faktorer
som muligt, som kan hæmme termostatens evne til at kontrollere rumtemperaturen nøjagtigt. Monter IKKE en
termostat: • i direkte sollys. • på en udvendig væg. • i umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat,
radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der kan udstråle varme (tv, computer, osv.). • bag et gardin. Lad ikke luft cirkulere bag
termostaten. Hvis det er nødvendigt, skal du udfylde huller i dåsen til forsænket montering eller buskabelkanalen med
PU-skum. Trykknapper med display er integreret i en bro. Termostaten overholder IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN
50491-2 og EN 50090-2-3 Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Både øverst og nederst er rammen til
forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er
smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9
x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4
rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af
pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med
pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til
forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm.
Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold
til centralpladen. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for,
at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og
perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige
side sikrer yderligere robusthed. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering.
Ved hjælp af termostatfunktionen kan du vælge varme- eller køleindstillinger for flere forskellige zoner eller rum.
Termostaten arbejder sammen med et opvarmnings- eller afkølingsmodul.
Hver termostat kan programmeres uafhængigt. Der er tre ugentlige programmer at vælge mellem: to til
opvarmningsfunktionen og en til afkølingsfunktionen. Derudover er der fem faste temperaturindstillinger (DAG, NAT,
ECO, AFKØLING og OFF). Du kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller indtaste dine personlige indstillinger.
Ved hjælp af termostatfunktionen kan du:
• Vælge et af de forprogrammerede ugentlige programmer eller temperaturindstillinger
• Ændre forprogrammerede indstillinger
• Ændre faste temperaturindstillinger
• Ændre ugentlige programmer
• Indstille dato og tid
• Kalibrere urtermostaten
Termostaten kan monteres i ethvert rum udstyret med gulvvarme, radiator, varmeenhed eller køleenhed. Den styrer
opvarmning eller afkøling i det rum, hvor den er monteret. Termostaten virker kun korrekt, når temperaturen i rummet
kan måles nøjagtigt. Prøv at eliminere så mange faktorer som muligt, som kan hæmme termostatens evne til at
kontrollere rumtemperaturen nøjagtigt. Monter IKKE termostaten:
• I direkte sollys
• På en ydervæg
• Inden for umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat, radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der
kan udstråle varme (TV, computer osv.).
• Bag ved et gardin
Lad ikke luft cirkulere bag termostaten. Hvis det er nødvendigt, skal du udfylde huller i den forsænkede monteringsdåse
eller buskabelkanalen ved hjælp af PU-skum.
Trykknapper med display er integreret i en bro. Broen er monteret på en standard, forsænket monteringsdåse med
skruer.
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Typenummer
550-20200

550-20201

Specifikationer tekst
Udendørs bevægelsessensor, 180°, Niko Home Control, 16 m, med orienterbar linse,(white). Denne udendørs
bevægelsessensor detekterer bevægelige varmekilder og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control funktioner.
Udendørs bevægelsessensorer bruges typisk ved indkørsler, udendørs terrasser, haver og garager. Den udendørs
bevægelsessensor registrerer bevægelse ved brug af passiv infrarød teknologi (PIR). Den har også en integreret lyssensor.
Indstillingerne for den udendørs bevægelsessensor kan ændres på selve modulet til at aktivere eller deaktivere Niko
Home Control funktioner i løbet af dagen, om aftenen eller om natten. Disse funktioner tildeles under programmering af
installationen ved at forbinde funktioner til hver udendørs bevægelsessensors unikke adresse. Et loftbeslag er nødvendig
for at kunne fastgøre bevægelsesdetektoren til loftet. Denne fås separat (390-20050). Potentiometrene under dækslet
kan bruges til at ændre lysfølsomhed, efterløbstid og detekteringsområde. For at ændre disse indstillinger åbnes dækslet,
og der bruges en skruetrækker til at dreje hvert potentiometer til den ønskede indstilling. Detekteringsområdet kan
opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Luxområde: 5 lux – , ∞
• Efterløbstid: 8 s – 30 min
• Detekteringsområde: 180 °
• Rækkevidde (PIR): max. 16 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 45 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2.5 m
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
Udendørs bevægelsessensor, 180°, Niko Home Control, 13 m, med orienterbar linse,(black). Denne udendørs
bevægelsessensor detekterer bevægelige varmekilder og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control funktioner.
Udendørs bevægelsessensorer bruges typisk ved indkørsler, udendørs terrasser, haver og garager. Den udendørs
bevægelsessensor registrerer bevægelse ved brug af passiv infrarød teknologi (PIR). Den har også en integreret lyssensor.
Indstillingerne for den udendørs bevægelsessensor kan ændres på selve modulet til at aktivere eller deaktivere Niko
Home Control funktioner i løbet af dagen, om aftenen eller om natten. Disse funktioner tildeles under programmering af
installationen ved at forbinde funktioner til hver udendørs bevægelsessensors unikke adresse. Et loftbeslag er nødvendig
for at kunne fastgøre bevægelsesdetektoren til loftet. Denne fås separat (390-20050). Potentiometrene under dækslet
kan bruges til at ændre lysfølsomhed, efterløbstid og detekteringsområde. For at ændre disse indstillinger åbnes dækslet,
og der bruges en skruetrækker til at dreje hvert potentiometer til den ønskede indstilling. Detekteringsområdet kan
opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Luxområde: 5 lux – , ∞
• Efterløbstid: 8 s – 30 min
• Detekteringsområde: 180 °
• Rækkevidde (PIR): max. 13 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
• Omgivelsestemperatur: -20 – 45 °C
• Monteringsmetode: påbygget
• Monteringshøjde: 2.5 m
• Kaplingsklasse: IP54
• Godkendelse: CE
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550-20210

Specifikationer tekst
Vægmonteret bevægelsessensor, 180°, planforsænket, Niko Home Control, 9 m. Den indendørs bevægelsessensor
detekterer varmekilder i bevægelse og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control-funktioner. Den indendørs
bevægelsessensor detekterer varmekilder i bevægelse ved hjælp af PIR (Passive Infrared Technology). Når bevægelse
detekteres, aktiverer eller deaktiverer bevægelsessensoren visse Niko Home Control-funktioner. Disse funktioner tildeles
under programmering af installationen ved at tilknytte funktionerne til den unikke adresse for hver indendørs
bevægelsessensor. Når en person træder ind i detekteringsområdet, starter bevægelsessensoren. Når personen har
forladt detekteringsområdet eller står stille i området (op til 10 s efter seneste detektering), standser sensoren. Den
indendørs bevægelsessensor indeholder en mulighed for manuel funktion. I manuel funktion fungerer
bevægelsessensoren, som om der er konstant bevægelse. Tryk på knappen manuel funktion for at aktivere eller
deaktivere denne funktion. Hvis manuel funktion ikke deaktiveres, forbliver funktionen tilknyttet den pågældende
bevægelsessensor aktiv i 4 timer. Den indendørs bevægelsessensor består af to dele: sensoren (1XX-55511) og
monteringsunderlaget (550-20210). Broen monteres på en standarddåse til forsænket montering med skruer. Det
maksimale detekteringsområde er 8 meter. Potentiometeret under sensorens dæksel kan bruges til at ændre
indstillingen for lysfølsomhed. Kontakterne er udstyret med skrueterminaler til fastgørelse af ledningerne. Ved montering
i dåse til forsænket montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et
kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. 0,5 eller
1 mm² pr. tilslutningsklemme Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Tilslutningsklemmer: 2 tilslutningsklemmer
• Indmuringshøjde: anbefalet fra 0,9 til 1,1 m
• Rækkevidde (PIR): 8 - 9 m horisontalt
• Detekteringsområde vandret: 180 °
• Detekteringsområde lodret: 60 °
• Indmuringsdybde: 400 mm minimumsdybde for dåse til forsænket montering:
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Du kan også tænde eller slukke for lyset ved hjælp af trykknappen på enheden. Lyset slukker automatisk efter fire
timer.
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Specifikationer tekst
Vægmonteret bevægelsessensor, 180°, planforsænket, Niko Home Control, 9 m. Den indendørs bevægelsessensor
detekterer varmekilder i bevægelse og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control-funktioner. Den indendørs
bevægelsessensor detekterer varmekilder i bevægelse ved hjælp af PIR (Passive Infrared Technology). Når bevægelse
detekteres, aktiverer eller deaktiverer bevægelsessensoren visse Niko Home Control-funktioner. Disse funktioner tildeles
under programmering af installationen ved at tilknytte funktionerne til den unikke adresse for hver indendørs
bevægelsessensor. Når en person træder ind i detekteringsområdet, starter bevægelsessensoren. Når personen har
forladt detekteringsområdet eller står stille i området (op til 10 s efter seneste detektering), standser sensoren. Den
indendørs bevægelsessensor indeholder en mulighed for manuel funktion. I manuel funktion fungerer
bevægelsessensoren, som om der er konstant bevægelse. Tryk på knappen manuel funktion for at aktivere eller
deaktivere denne funktion. Hvis manuel funktion ikke deaktiveres, forbliver funktionen tilknyttet den pågældende
bevægelsessensor aktiv i 4 timer. Den indendørs bevægelsessensor består af to dele: sensoren (1XX-55511) og
monteringsunderlaget (550-20210). Broen monteres på en standarddåse til forsænket montering med skruer. Det
maksimale detekteringsområde er 8 meter. Potentiometeret under sensorens dæksel kan bruges til at ændre
indstillingen for lysfølsomhed. Kontakterne er udstyret med skrueterminaler til fastgørelse af ledningerne. Skruerne skal
bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. 0,5 eller 1 mm² pr. tilslutningsklemme Den forsænkede ramme
er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de
horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Tilslutningsklemmer: 2 tilslutningsklemmer
• Indmuringshøjde: anbefalet fra 0,9 til 1,1 m
• Rækkevidde (PIR): 8 - 9 m horisontalt
• Detekteringsområde vandret: 180 °
• Detekteringsområde lodret: 60 °
• Indmuringsdybde: 400 mm minimumsdybde for dåse til forsænket montering:
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Du kan også tænde eller slukke for lyset ved hjælp af trykknappen på enheden. Lyset slukker automatisk efter fire
timer.
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
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Typenummer
550-20212

550-20220

70-801
70-802
70-803
70-804
70-805
72-500
72-501
72-510
72-512
74-514
74-597
99-650WA1

Specifikationer tekst
Vægmonteret bevægelsessensor, 180°, planforsænket, Niko Home Control, 9 m. Den indendørs bevægelsessensor
detekterer varmekilder i bevægelse og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control-funktioner. Den indendørs
bevægelsessensor detekterer varmekilder i bevægelse ved hjælp af PIR (Passive Infrared Technology). Når bevægelse
detekteres, aktiverer eller deaktiverer bevægelsessensoren visse Niko Home Control-funktioner. Disse funktioner tildeles
under programmering af installationen ved at tilknytte funktionerne til den unikke adresse for hver indendørs
bevægelsessensor. Når en person træder ind i detekteringsområdet, starter bevægelsessensoren. Når personen har
forladt detekteringsområdet eller står stille i området (op til 10 s efter seneste detektering), standser sensoren. Den
indendørs bevægelsessensor indeholder en mulighed for manuel funktion. I manuel funktion fungerer
bevægelsessensoren, som om der er konstant bevægelse. Tryk på knappen manuel funktion for at aktivere eller
deaktivere denne funktion. Hvis manuel funktion ikke deaktiveres, forbliver funktionen tilknyttet den pågældende
bevægelsessensor aktiv i 4 timer. Den indendørs bevægelsessensor består af to dele: sensoren (1XX-55511) og
monteringsunderlaget (550-20210). Broen monteres på en standarddåse til forsænket montering med skruer. Det
maksimale detekteringsområde er 8 meter. Potentiometeret under sensorens dæksel kan bruges til at ændre
indstillingen for lysfølsomhed. Kontakterne er udstyret med skrueterminaler til fastgørelse af ledningerne. Skruerne skal
bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. 0,5 eller 1 mm² pr. tilslutningsklemme Den forsænkede ramme
er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de
horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Tilslutningsklemmer: 2 tilslutningsklemmer
• Indmuringshøjde: anbefalet fra 0,9 til 1,1 m
• Rækkevidde (PIR): 8 - 9 m horisontalt
• Detekteringsområde vandret: 180 °
• Detekteringsområde lodret: 60 °
• Indmuringsdybde: 400 mm minimumsdybde for dåse til forsænket montering:
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Du kan også tænde eller slukke for lyset ved hjælp af trykknappen på enheden. Lyset slukker automatisk efter fire
timer.
• Kaplingsklasse: IP20
• Godkendelse: CE
Tilstedeværelsessensor mini, 360°, Niko Home Control, 9 m. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart
beskyttelsesdæksel.
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Luxområde: 2 lux – 2500 lux
• Detekteringsområde: 360 °
• Rækkevidde (PIR): max. 9 m i diameter ved installationshøjde på 3 m
• Monteringsmetode: planforsænket
• Huldiameter: 30 mm
• Dimensioner (HxBxD): 13 x 36 mm
• Godkendelse: CE
Fordelingsboks WINSTA®, HVAC styring.
Fordelingsboks WINSTA®, On/Off styring af belysning.
Fordelingsboks WINSTA®, standby minimering.
Fordelingsboks WINSTA®, opdeling af installation på 2 grupper.
Fordelingsboks WINSTA®, foldedørsløsning-link.
2-Tryk trådløs, batteriløs, uden symboler.
2-Tryk trådløs, batteriløs, med symboler.
4-Tryk trådløs, batteriløs, uden symboler.
4-Tryk trådløs, batteriløs, med symboler.
Lysdæmper DALI slave.
Lysdæmper potentiometer PMU-DALI, hvid, DK-version.
Tilstedeværelsessensor, DALI, master, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
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Typenummer
99-650WA2
99-657WA1
99-657WA2
99-659WA1
99-680WA1
99-680WA2
99-750WA1
99-750WA2
99-752WA1
99-760WA1
99-760WA2
99-762WA1
99-780WA1
99-780WA2

Specifikationer tekst
Tilstedeværelsessensor, DALI, master, 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.
Basic tilstedeværelsessensor, DALI, master, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Basic tilstedeværelsessensor, DALI, master, 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, slave, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, EnOcean, master, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, EnOcean, master, 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, master, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, master, 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, slave, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Højloftsensor, DALI, master, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Højloftsensor, DALI, master, 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.
Højloftsensor, DALI, slave, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, EnOcean, master, 1 kabel med WINSTA® MIDI-stik.
Tilstedeværelsessensor, DALI, EnOcean, master, 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.
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