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Pro�s på sensor-produkter

Rörelsevakt - IS D 360 för tak

IS D360 är en IR-sensor för infällnad i tak i t.ex badrum för enkel styrning av halogenspotar. men kan även användas i passager, 
kapprum och andra mindre utrymmen som toaletter, förråd. Överallt där man vill ha en liten diskret infälld sensor. Den är inte lämp-
lig för närvarodetektering i kontorsmiljöer av stillasittande personer. Se serie Control Pro istället.
Sensorn har samma dimensioner som en halogenglödlampa och passar i alla vanliga inbyggnadsramar (vit täckram i aluminium 
medföljer). När den är monterad syns endast multi-linsen. Inställningarna kan göras via justervred. 360° bevakningsvinkel med en 
öppningsvinkel på 180° samt en räckvidd på 8 m runtom. För inom- och utomhusbruk, 360 grader bevakningsvinkel med en räck-
vidd på 8 m runtom. Relä med potentialfri kontakt.

MåttMontage

Användningsområde:  Inomhus, för rörelsedetektering av många olika miljöer, kapprum, passage, toalett, entre m.m. 
 IS D360 är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro. 
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Täcklock vitlackerad metall. Inställning av funktioner med vred. 
 Relä med potentialfri kontakt. 
Montage:  Tak. Infällt. Håltagning 0 90 mm. Två fjäderklämmor på sidan. Montagehöjd 2,5 -3,0 m. över golv, högre 
 montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-  
 master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning: Från sidan ovan undertak. Plint 4x1,5 mm2
Maximal belastning:  Max 4 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤88µF) , dock total last max. 500 W lysrör. 1000 W resistiv last.
 Minsta last 1W.
Sensor:  Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Avskärmningar med  
 följer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde.
 Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). 
 Efterlystid 10 sek - 20 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) 
 som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:  -20°C - +50°C.
Skyddsklass:  IP 20
Spänning:  230/240 V AC, 50 Hz
Mått:  82 x 83 mm

Art nr  Typ     Vikt
E13 121 04 IS D 360 vit   0,2 kg


