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IS 3360 KNX UP Rund

Elnummer: 1403615 

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjeanlegg, trappehus etc., men
funger også utmerket i mindre rom som boder, bøttekott og arkivrom.

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal
med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at
sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte
tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er
hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved
gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved
monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere
sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og
praktiske innstikksklemmer.

LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER

Tekniske data:

Mål (h x b x d ): 78 x Ø124 mm

Spenning: KNX-busspenning

Sensorteknologi: Passiv Infrarød

Dekningsvinkel: 360° med 180°  åpningsvinkel

Monteringshøyde: 2,5 - 4 m

Rekkevidde:
maks 20m ved tangential bevegelsesretning 
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater

Utgang lys: 2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå

Utgang tilstedeværelse: Slår på uavhengig av lysnivået i rommet

Utgang HVAC: Avhengig av tilstedeværelse

Utgang fotocelle: Bryterrespons styrt av lysnivå

Ytterligere utganger: Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse

Tidsinnstilling: 1 - 255 min

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Materiale: UV-bestandig plast, HDPE linse

Tilbehør: Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote

 
 

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/knx2_110046032.knxprod
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