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infrared sensor 
360°

max. 8 x 8 m 
presence

4800 zones ideal 2,5 - 10 m indoor sensor 10 - 1000 lux 5 sec - 60 min IQ-mode energy saving

manufacturer's 
warranty steinel-
professional.de/

garantie

Descrierea funcției

Introducerea în controlul inteligent al luminii. Senzor de prezență cu infraroșu inteligent IR Quattro HD DALI plus cu numeroase funcții suplimentare, ideal 
pentru săli de clasă, birouri în spațiu deschis și parcări, înălțime de montaj de până la 10 m, cu trei canele de lumină (DALI adressable) pentru până la 64 
de lămpi, care se poate instala simplu din aplicație. Releu suplimentar fără potențial, reglarea luminii constante și funcții de lumină de bază variabile, 
interfață de butoane pentru toate cele 3 canale de lumină pentru palpare și reglarea luminozității precum și pentru releul fără potențial (operarea luminii), 
cu comandă din telecomanda Smart Remote.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H) 65 x 120 x 120 mm

Cu senzor de mișcare Da

Garanția producătorului 5 ani

Setări prin Telecomandă, Smart Remote

Cu telecomandă Nu

Variante Instalație electrică aparentă

UM1, EAN 4007841035273

Versiune Detector de prezență

Aplicație, loc Interior

Aplicație, încăpere

sală de curs, sală de lectură, birou 
deschis, depozit înalt (high-bay), 
facilități de producție, sală de 
conferință / sală de ședință, camera 
de serviciu, cameră de joacă, vestiar, 
săli de sport, recepție / lobby, Parcare 
cu mai multe etaje / subterană, 
interior

Culoare alb

Înălțimea de montaj max 10,00 m

Înălțimea optimă de montaj 2,8 m

Unghi de detecție 360 °

Unghi de deschidere 160 °

Protecție sneak-by Da

Capacitatea de a masca segmente 
individuale

Nu

Scalabil electronic Nu

Scalabil mecanic Da

Rază, radial 8 x 8 m (64 m²)

Rază, tangențial 20 x 20 m (400 m²)

Rază, prezență 8 x 8 m (64 m²)

Zonele de comutare 4800 Schaltzonen

Funcții

4 intrări pentru întrerupătoare 
uzuale, Semi / complet automat, 
Controlul luminii constante ON OFF, 
Suprascriere master/slave, Funcția 
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Specificații tehnice

Culoare, RAL 9010

Include suport pentru montaj pe colț Nu

Locul montării tavan

Instalare Montaj aparent, tavan

Grad de protectie IP20

Temperatura ambientală 0 – 40 °C

Material Plastic

Conexiune la retea 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Consum de energie 0,5 W

Ieșire control, DALI
Adresabil / broadcast 64 balasturi 
electronice

Tehnologie, senzori infraroșu pasiv, Senzor de lumină

Înălțime de montaj 2,50 – 10,00 m

grupului de vecinătate, Mod normal / 
test, Funcția TouchDIM

Setare crepuscul 10 – 1000 lx

Setarea timpului 5 s – 60 Min.

Funcție lumină de bază Da

Timp funcționare lumină de bază 1-60 min, întreaga noapte

Reglarea luminii principale 50 - 100 %

Setare crepuscul în mod TEACH Da

Control constant al luminii Da

Rețele Da

Tip de rețea Master/master, Master/slave

Interconectare prin Cablu, DALI-Bus
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Desen tehnic Schema circuitului principal

Schema circuitului principal cu balast electronic OFF Schema circuitului principal cu lumină comutată
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Schema circuitului de interconexiune master / slave și master / 
master

Sub rezerva modificărilor tehnice

https://www.steinel.de

05.2023 Pagină 4 de la 4


