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Rörelsevakt - SensIQ SLIM KNX

SensIQ S är en rörelsevakt som har unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora och 
komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, 
kyrkor m.m. Sensorn är försedd med inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300°. Sensorn har en störningfri räckvidd på 20 
meter i tre olika riktningar. SensIQ S har också flera praktiska funktioner som permanent ljus, sensor-av och semesterfunktion. Fjärr-
kontroll medföljer för enkel installation och aktivering av t.ex semesterfunktion. 

SensIQ S silver SensIQ S vit

Kapslingsklass:  IP54
Användningsområde:  Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av stora och komplexa ytor.
Utförande:  Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner och räckvidd med vred. Extremt   
   stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.
Montage:  Vägg, montagehöjd 2,5-5,0 meter. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), 
   parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master. För mer info se tabell i bruksanvisning.
Sensor:   1360 bevakningszoner, 4 IR-sensorer, underkrypsskydd, räckvidd max 20 meter för gående personer 
   (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300° med öppningsvinkel 90°.      
   Individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Efterlystid 1-15 min. 
   Grundljusnivå 10-15%. Komfortfunktion mjukstart, LED aktiv/inte aktiv. Utgång ljus beroende av rörelse och  
   ljusnivå. Utgång närvaro beroende av rörelse. Utgång närområde utvärdering av underkrypsskydds-pyro,   
   beroende av rörelse. Utgång skymning ljusberoende (2-300 lux)
Omgivningstemperatur: -25°C till +50°C
Elektriska data:  230/240 V AC, 50 Hz
Spänning:  230-240 V, 50Hz
Mått (B x H x D):  114 x 74 x 127 mm 
Tillbehör:  Hörnfäste för ytterhörn.
Övrigt:   Fjärrkontroll RC1 (IR) medföljer, avsedd för installation. Räckvidd på fjärkontroll är 2-4 meter om den riktas   
   mot undersidan på rörelsevakten. Med hjälp av  fjärrkontrollen kan flera viktiga funktioner aktiveras som   
   t.ex. permanent ljus, semesterfunktion, ljus av.

Art nr:   Typ       
E17 380 58  Rörelsevakt SensIQ SLIM KNX, vit      
E17 380 62  Rörelsevakt SensIQ SLIM KNX, svart    
E17 380 59  Rörelsevakt SensIQ SLIM KNX, silver     

Tillbehör:   Typ      
E13 001 29  Hörnfäste för ytterhörn, vit
E13 001 31  Hörnfäste för ytterhörn, svart
E13 001 30  Hörnfäste för ytterhörn, silver


