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Rörelsevakt - HF 3600 för vägg

HF 3600 kan användas inomhus och används med fördel t.ex. i entréer, källare, passager, omklädningsrum, matsalar, kapprum m.m. 
HF-sensorn kan även om man så önskar känna rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. En perfekt funktion när man vill skydda 
eller gömma produkten bakom glas eller en tunn träskiva. Räckvidden kan ställas in mellan diameter ca. 1-8 meter (dvs 4 m. åt sidan 
och 8 m. rakt fram). Känsligheten är högst vid rörelser rakt emot sensorn. HF 3600 är försedd med en funktion som kan ge 
permanent ljus i fyra timmar.

Användningsområde:  Inomhus, för rörelsedetektering av många olika miljöer, källare, passage, kapprum, 
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt 
 placerade  under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.  
Montage:  Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,0 -3,5 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslig- 
 het för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla 
 rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning: Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål 0 10 mm. Plint 3x1,5 mm2
Maximal belastning:  Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤132µF) , dock total last max. 400 W lysrör. 1000 W resistiv last.
 Minsta last 10 W. Ej parallellkoppling 
Sensor:  max 0 8 meter för gående personer rakt emot sensorn, bevakningsvinkel 360 grader med öppningsvinkel 
 140 grader. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). 
 Efterlystid 5 sek - 30 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjärdrande) som   
 kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:  -20°C - +50°C.
Skyddsklass:  IP54
Spänning:  230/240 V AC, 50 Hz
Mått (b x h x d):  120 x 77 x 42 mm
Övrigt: Hörnfäste för ytter- innerhörn medföljer. Skyddsgaller av metall som tillbehör.

Art nr Typ   Vikt
E13 120 72 HF 3600, vit  0,2 kg
E13 120 73 HF 3600, svart  0,2 kg
   

Tillbehör:
E13 121 20 Skyddsgaller i metall  0,4 kg


