
FDV / DATABLAD

IR Quattro SLIM KNX

 Elnummer: 1479143

Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs
Meget godt egnet for bruk i cellekontor, møterom, stillerom, toalett, entré, etc

Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren
kun bygger ned 4mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt!
Sensoren dekker totalt 16m2 (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse ) ved en
monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registering gjør det enklerer å planlegge plassering av
sensoren. Alle innstillinger gjøres med fjernkontroll (bestilles separat). IR Quattro Slim kan enkelt
settes opp i testmodus, man kan definere om sensoren skal være i helautomatisk- eller
halvautomatiskmodus(klasseromsfunksjon). Den finner den selv ut om den er satt opp som master
eller slave.

IR Quattro Slim inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.

 

LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER.

 

Tekniske data:

Mål (hxbxd) sensormodul: 77x77x60mm  (totalhøyde)

Mål (hxbxd) lastmodul: 61,3 x 126,5 x 42,5mm 

Sensortype: Passiv infrarød 

Dekningskvadrat tilstedeværelse: 4x4m (16m2)- v/monteringshøyde 2,5m

Dekningskvadrat radialt: 4x4m (16m2) - v/monteringshøyde 2,5m

Dekningskvadrat tangentialt: 4x4m (16m2) - v/monteringshøyde 2,5m

Montering: Tak

Anbefalt monteringshøyde: 2,5m - 4m

Parallellkobling: Master/Master eller Master/Slave

Innstillinger: Via ETS-programvare, fjernkontroll eller bus

Lyskanaler lys 1 - lys 4: Kobling/dimming, koblingsdrift, konstantlysregulering, belysningstid

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

Utgang HVAC: Avhengig av tilstedeværelse

Innkoblingsforsinkelse:
Romovervåking 0-255 min.,

Belysningstid 1-255 min.

Utgang tilstedeværelses-belysningstid: 1 - 155 sek

Lysverdiinnstilling: 10 - 1000 lux /dagslysdrift

Lysverdiinnstilling DIM: 100 - 1000 lux /dagslysdrift

Kapslingsgrad: IP 20

Kapslingsklasse: II

Temperaturområde: -25 - +40°C  

Hus: UV-bestandig, kan lakkeres

 

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

http://www.steinel-professional.de/out/steinel_relaunch/pictures/knx/knx_110036176.vd5
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