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Tilst.-sensor 360° DALI BMS 28m takboks
SE350-750921
1406983

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
Denne tilstedeværelsessensoren til DALI BMS-installasjoner kommuniserer effektivt og
uproblematisk med applikasjonskontrolleren via DALI-bussen og er DALI-2 kompatibel.
Deteksjonsområdet har diameter 28 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. 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 som sikrer hurtig og
stabil montering i alle typer himlinger med eller uten løse himlingsplater.

Informasjon

Tilstedeværelse og lys-nivå (lux) sendes umiddelbart til styreenheten. Inneholder tre PIRsensorer som overvåker 120° hver. Justerbar følsomhet for hver sensor for å unngå ukorrekt
deteksjon. En eller flere av PIR-sensorene kan deaktiveres. Justerbar hysterese for lys-nivå og
endringer i tilstedeværelse for å minimere trafikk på bussen. Rask kabling ved hjelp av lett
tilgjengelige innstikk-klemmer. Pre-konfigurerte funksjoner: Justerbar PIR-følsomnet (4 nivåer) i
3 x 120°. Hendelseslogg viser nylige endringer. Instillinger og konfigurasjoner kan låses med
PIN-kode. DALI-2 kompatibel.
Tekniske data:
Detector teknologi: PIRDriftsspenning: via DALI busMaksimalt effektforbruk: 0,2
WLysintensitetsområde: 0 lux – 10360 luxDeteksjonsvinkel: 360 °Deteksjonsområde: Inntil 28
meter i diameter fra takhøyde 3 meter. Omgivelsestemperatur: -25 – 50 °CMonteringshøyde: 2
– 3,5 meterKabling: Alle typer kabelterminaler kan benyttes opp til 2.5 mm². Farge: Hvit RAL
9010 Maks rekkevidde Bluetooth: 25 mMaks radio-frekvens effekt: -5 dBmMinste avstand
mellom Bluetooth-enheter: 1,2 mDetektorinnstillinger gjøres med Niko Detector Tool app og 2veis Bluetooth-kommunikasjon Beskyttelsesgrad; IP20 CE-merket
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