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Rörelsevakt - Control Pro HF 360 KNX

Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 KNX passar utmärkt. Sensorn bevakar 
ett runt område med ställbar räckvidd upp till 8 meter i diameter. Control PRO HF 360 KNX är försedd med en HF-sensor som reagerar på 
rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde:  Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapp- 
  hus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket  
  gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och  
  detektera genom undertaksplattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra  
  utsatta platser.  
Utförande:   För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler.  
  För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se Kalibreringsinstruktion på  
  www.khs.se välj KNX under meny Produkter.  
Montage:   Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control PRO HF 360 passar för montage i standard apparat- 
  dosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montage 
  höjd 2,5 -5 meter för detektering av små rörelser. Upp till 8 meter montagehöjd för rörelsedetektering  
  av större rörelser exempelvis gående personer, truckar. 
Sensor:   HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde  
  1-8 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn.  Sensorns räckvidd  
  kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar.    
Anslutning:   Via KNX-buss 
Omgivningstemperatur:  -25°C - + 55°C
Skyddsklass:   IP20 (med förhöjningsram E1312033 = IP 54)
Mått:  120 x 120 x 76 mm      
Tillbehör:  Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för utanpåliggande  
  montage. 

 
Art nr: 
E17 403 04 - Rörelsevakt, Control PRO HF 360 KNX för dosa/förhöjningsram.
E17 387 02 - Rörelsevakt, Control PRO HF 360 KNX V2 för dosa/förhöjningsram. (ersätter ovan version from 1 sept. 2014)

Tillbehör:
E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad 
E13 120 34 - Infällnadsdosa för undertak
E17 403 11 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP20.
E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54


