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360° Rörelsevakt PIR Sensor
 Automatisk styrning av belysning och/eller ventilation

SECURITY

automatisk styrning av belysning och 
ventilation
 
lämplig för både inom och 
utomhusbruk

detektion inom 360° x 6m diameter 

dubbla utgångar för belastning av både 
svag och starkström, tot. max 10A

lättanvända kontrollvred för Lux och 
påkopplingstid
  
kan styras manuellt via en 
strömbrytare 

lämplig att användas med 
lågenergilampor

E-806N

Dubbla utgångar för 
anslutning av antingen 
stark eller svagström.

Enkelt justerbara kontroller 
för - Påkopplings tid (Time) 
och Ljusrelä (Lux), 

utmärkande produkt fördelar

360° PIR sensor kan användas inom eller utomhus för 
att skapa en automatisk styrning av ansluten belysning 
och ventilation. Det smidiga formatet gör sensorn 
lättplacerad i de flesta miljöer.

produkt egenskaper

ND-SA-360-CS01-W



E-806NSECURITY

360° Rörelsevakt PIR Sensor
 Automatisk styrning av belysning och/eller ventilation

teknisk specifikation
spänning

max belastning

detektion vinkel

detektion räckvidd

PIR sensorns vridning

påkopplingstid

ljusrelä inställning

E NUMMER : 19 045 07

justerbar sensor känslighet

dimmer 

semester läge

LED skannande indikering

monterings möjligheter  

IP klassning

tillbehör bifogas

färg

garanti

logistik data
streckod [EAN13]

streckkod [EAN128]

produkt mått (mm)

förpackning (st) mått (mm)

förpackning (st) vikt (Kg)

ytterkartong mått (mm)

ytterkartong vikt (Kg)

antal förpackn. i ytterkart.

hamn & tillverkningsland

container kvantiteter (st)

kvalitet & miljö data
tillämpade direktiv & standarder

kvalitet & säkerhet

RoHS tillämpning 

WEEE tillämpning

förpacknings materialets vikt (Kg)

återvunnet material
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marketing & merchandising data

förpackningstyp 

språk [förpackning]

språk [instruktions manual]

:

:

:

230V AC 50Hz

2000W halogen och glödljus, 

500W konventionella lysrör

360° en pyrosensor

6 meter i diameter

fast

5 sec - 5 min

ja, dag till natt

nej

nej

nej

nej

tak

IP44

ja

vit

36 månaders funktionsgaranti

5031869040505

0105031869049508

104 (x) x 55 (y) x 104 (z)

160 (x) x 110 (y) x 115 (z)

0.36

367 (x) x 245 (y) x 171 (z)

2.56

6

penang, malaysia

10980 (20’) 23136 (40’) 26664 (40’HC)

LVD, EMC

CE

1 Juli 2006

ja

0.030  (st)

0.400  (ytterkart.)

80%

4-färg retail pack

SE, DK, NO, FI

SE, DK, NO, FI
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