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Pro�s på sensor-produkter

Rörelsevakt - IS 345

Mått

IS 345 är en IR-rörelsevakt för takmontage som är speciellt avsedd för detektering av korridorer och lagergångar. Den har en räck-
vidd på upp till 7 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 14 m. Montagehöjden kan vara upp till 4 meter utan att räck-
vidden markant förändras. IS 345 är försedd med ett termiskt återställbart överlastningsskydd samt relä med nollpunktsbrytning.  
Två eller fler rörelsevakter kan sammankopplas även vid anslutning till kontaktor, mellanrelä eller trappautomat. 

Användningsområde:  Inomhus, för rörelsedetektering av lagergångar, måste placeras 7-12 meter över golv.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av   
 funktioner med vred. Relä med nollpunktsbrytning. 
Montage:  Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. 2,7-4,0 m över golv. Två eller fler rörelsevakter kan   
 kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning: Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm2 samt jordskruv.
Maximal belastning:  Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 800 W lysrör. 2000 W resistiv last. 
 Relä med nollpunktsbrytning  vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar.  
 Minsta last 1W.
Sensor:  max 7 meter för gående personer rakt emot sensorn. Bevakar ett område 4x14 m.
 Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). 
 Efterlystid 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via ström  
 ställare (lämpligt med återfjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:  -25°C - +50°C.
Skyddsklass:  IP 54
Spänning:  230/240 V AC, 50 Hz
Mått:  95 x 95 x 65 mm
Övrigt:  Försett med termiskt överlastskydd. 
Tillbehör:  Bollskydd (skyddsgaller) E13 121 20

Art nr  Typ     Vikt
E13 120 65 IS 345 vit    0,2 kg   

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


