
Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40 | info@khs.se | www.khs.se

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av passage, verkstad, lastkaj och entré, m.m. IS 3360 MX Highbay LiveLink är  
   inte lämplig för detektering av stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande:  DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av  
   scenarier sker via LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring   
   sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. 
Montage:  Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd upp till 14 m. över golv.
Anslutning:  Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan.
Sensor:   Max 18 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 m. Vid montagehöjd 14 m. har  
   sensorn ca. 10 m. räckvidd, se separat tabell i bruksanvisningen. Bevakningsvinkel 360°. Skygglappar för   
   begränsning av bevakningsområdet medföljer. dessa placeras dolt under linsen.
Sensorns strömförbrukning:  6 mA.
Omgivningstemperatur: -25°C - + 50°C
Skyddsklass:  IP54
Spänning:  Via DALI-buss
Mått:    95 x 95 x 65 mm  
Övrigt:   LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), inställning av 
   sensorns  funktioner sker via LiveLink-appen, ”LiveLink Install”. 

Art nr:   Typ:       
E13 005 43   Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay Livelink 

Tillbehör: 
E13 120 20  Skyddsgaller, metall, vitlackerad

Rörelsevakt - IS 3360 MX Highbay Livelink

IS 3360 MX Highbay Livelink är en IR-rörelsevakt för takmontage och är försedd med en extra känslig lins. Sensorn detekterar för 
rörelser från gående personer och kan placeras på en takhöjd upp till 14 m. IS 3360 MX Highbay kan användas i de flesta miljöer 
inomhus. Linsen kan också förses med skygglappar, som placeras under linsen, så att rätt område detekteras. Sensorn är utvecklad 
för att användas tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på 
surfplatta.


