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intelligent high
frequency sensor

160°

3 zones scalable 3
x 1-7m, max. 7 m KNX IP54 2 - 2000 lux 1-255 min manual override Ideal 2 m Teach mode energy saving

Descrierea funcției

Fără lacune, fără compromisuri, fără defecte. iHF 3D KNX este senzorul de mișcare perfect pentru exterior. Indiferent dacă se montează pe fațade, mașini,
terase sau locuri de parcare - senzorul inteligent de înaltă frecvență aprinde lumina numai atunci când este necesar. Pe de-o parte, deoarece poate face
diferența între mișcările umane și mișcările arbuștilor, animalelor mici și stropilor de ploaie. Iar pe de altă parte, deoarece utilizatorul poate seta raza de
acoperire de maxim 7 metri în toate trei dimensiunile, în mod precis, în funcție de nevoile personale. În orice condiții meteo.

Specificații tehnice

Versiune Detectori de mișcare

Dimensiuni (L x B x H) 120 x 117 x 120 mm

Detaliile tensiunii de alimentare KNX bus

Tehnologie senzor iHF (tehnologie inteligentă de înaltă
frecvență)

Aplicație, loc Exterior

Aplicație, loc, încăpere
exterior, ușă de la intrare, în toata
clădirea, terasă / balcon, curte & cale
de acces

Locul montării perete

Instalare Instalație electrică aparentă

Tehnologia HF 5,8 GHz

Scalabil electronic Da

Scalabil mecanic Nu

Înălțime de montaj 1,80 – 2,00 m

Înălțimea optimă de montaj 1,8 m

Unghi de detecție 160 °

Unghi de deschidere 100 °

Protecție sneak-by Da

Rază de detecție, detalii Zona de detectare reglabilă pe 3 axe

Rază, radial r = 7 m (68 m²)

Rază, tangențial r = 7 m (68 m²)

Setare crepuscul în mod TEACH Da

Setare crepuscul 2 – 2000 lx

Setarea timpului 60 s – 255 Min.

Funcție lumină de bază Da

Funcții KNX

Controler foto-celulă, Funcție
iluminare de bază, Nivel de lumină,
Ieșire HVAC, Control lumină
constantă, Ieșire suplimentară 2x,
Ieșire prezență, Funcție zi / noapte

Cu conexiune bus Da

Setări prin software ETS, Telecomandă, Bus,
Smart Remote

Cu telecomandă Da

Grad de protectie IP54

Material Plastic

Temperatura ambientală -20 – 50 °C

Culoare Antracit

Garanția producătorului 5 ani

Variante Antracit

UM1, EAN 4007841059620
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Accesorii

EAN 4007841 009151 Telecomandă Smart Remote

EAN 4007841 007638 Telecomandă RC9

Zona de detectare a senzorului Desen tehnic
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