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Bev.-sensor 360° 230V 12m master takboks
SE350-600111
1406910

Generelt
Niko Serie 350 omfatter et bredt program kvalitetssensorer for takmontering.
Inntil tre monteringsmuligheter (takboks, SnapFit eller utenpåliggende)Enkel kabling
Igangkjøring og feilsøking i app via Bluetooth 2-veis kommunikasjon

Beskrivelse
Bevegelsessensor 360° 230V 12m er en standard bevegelsessensor til lysstyring.
Deteksjonsområdet har diameter 12 meter dersom sensoren monteres i en takhøyde på 3
meter. Sensorens innstillinger kan endres ved bruk av Niko detector tool app og 2-veis
Bluetooth-kommunikasjon mellom en smarttelefon/nettbrett og sensoren. Dette er en standalone sensor som ikke kan tilknyttes slavesensorer.Sensoren finnes i tre varianter: For
utenpåliggende montering, for montering i en innbygningsboks/takboks med 60 eller 79 mm
diagonal skrueavstand, og med SnapFit monteringsbeslag (patentsøkt) som sikrer hurtig og
stabil montering i alle typer himlinger med eller uten løse himlingsplater.

Informasjon

Flat og diskret design Skrueløs strekkavlasting og skrueløs installasjon av kabeldeksel.
Brukervennlig app for innstilling (iOS/Android). 2-veis Bluetooth-kommunikasjon sikrer rask
innstilling og direkte tilbakemelding fra sensoren i appen. Rask kabling ved hjelp av lett
tilgjengelige innstikk-klemmer. Prekonfigurerte funksjoner: Justerbar PIR-følsomhet (4 nivåer).
Hendelsesloggen viser nylige endringer. Innstillinger og konfigurasjoner kan låses med PINkode. Skyløsning for sikkerhetslagring og deling av konfigurasjoner/innstillinger.
Tekniske data:
Detektorteknologi: PIRDriftsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 HzMaksimalt effektforbruk: 0,3
WAntall kanaler: 1Lysintensitetsområde: 20 lux – 2000 lux, Hysterese på lysfølsomhet: + 10
%Tidsforsinket av: puls, 15 s – 2 h, Relékontakt 1: NO (maks. µ10 A)Deteksjonsvinkel: 360
°Deteksjonsområde: Inntil 12 meter i diameter fra takhøyde 3 meterOmgivelsestemperatur: -25
– 50 °CMonteringshøyde: 2 – 3,5 meterKabling: Alle typer kabelterminaler kan benyttes opp til
2.5 mm²Maks last gløde- og halogenlamper (cos=1): 2300 WMaks last fluoriscerende lamper
(lysrør)(cos 0,5): 1200 VAMaks last sparepærer (CFLi): 350 WMaks last LED 230 V: 350
WMaks last LED-driver: 500 VAMaks last elektronisk trafo: 500 VAMaks kapasitiv last: 140
µFMaks strømbelasting: 165 A/20 ms – 800 A/200 µsFarge: Hvit RAL 9010 Maks rekkevidde
Bluetooth®: 25 mMaks radiofrekvens effekt: -5 dBmMinste avstand mellom Bluetooth-enheter:

1,2 mDetektorinnstillinger gjøres med Niko detector tool app og 2-veis Bluetoothkommunikasjon Beskyttelsesgrad: IP20 CE-merket
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