FDV / DATABLAD
HF 360 KNX
Elnummer: 1478484
Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs i tak
Meget godt egnet for bruk i toalettrom, kjøkken, garderober, trappeganger etc.
HF-sensorteknikken muliggjør deteksjon gjennom materialer som gips, tre, og himlingsplater. Dette
gjør at detektoren enkelt kan monteres på oversiden av systemhimlingen, helt skjult brukerne av
rommet - en genial løsning der hvor arkitekten ikke aksepterer flere elementer som forstyrrer
designet i taket, eller hvor vandaler stadig ødelegger det de kommer over, f.eks. i en garderobe på
en skole. I større toalettrom hvor det er plassert flere båser, vil denne sensoren registrere bevegelse
både inne i toalettbåsene og ute ved vasken.
LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER.

Tekniske data:
Mål ( h x bx d ):

120 x 120 x 56 mm

Bruksområde:

Automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs. HF-sensorteknikk som egner
seg meget godt for bruk i toalettrom, garderober og trappeganger.

Montering:

Monteres i innfellingsboks i tak. FInnes også i egen utenpåliggende variant, eller
man kan velge utenpåliggende adapter.

Anbefalt monteringshøyde:

2,5 m - 3,5 m takhøyde

Dekningsvinkel:

Rekkevidde:

Sensorsystem:

360° med 140° åpningsvinkel evt gjennom glass, trevirke eller lettvegger.
1 eller 2 dekningsretninger kan dekkes til for tilpasning til rommet.
maks Ø 12 m, trinnløst elektronisk justerbar
høyfrekvens 5,8 m GHz,
sendeeffekt < 1mW
DIP 1 normal-/prøvedrift
DIP 2 halv-/helautomatisk modus

Funksjoner via DIP-bryter
(KNX via ETS software):

DIP 3 tast-/brytermodus
DIP 4 tast ON/tast ON-OFF
DIP 5 konstant lysregulering ON/OFF

Parallellkoplinger:

master/master

Grunnlysstyrke:

Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten

Utgang HVAC:

Avhengig av tilstedeværelse

Innkoblingsforsinkelse:

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no

Master/slave

Romovervåking 0 - 255 min.
Belysningstid 1 - 255 min

Utgang tilstedeværelsesbelysningstid:

1 - 255 sek. eller 1 - 255 min

Ytterligere utganger:

Lysstyrkeverdi

Lysverdi-innstilling:

10 - 1000 Lux
DIM 100 - 1000 Lux

Beskyttelsesart:

IP 20 (IP 54 med AP boks)

Beskyttelsesklasse:

II

Temperaturområde:

-25 til +55 °C

Hus:

UV-bestandig, kan males

