Rörelsevakt - Control Pro HF DUAL KNX

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL KNX
passar utmärkt. Bevakningsområdet är 20x3 meter rörelsedetektering för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter.
Control PRO HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HFsensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde: 		
Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.
Utförande:		
För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet.
		
Fyra ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in på
		
www.khs.se och välj Produkter/KNX och hitta den produkt det gäller.
Montage: 		
Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard
		
apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. 		
		
Montagehöjd 2,5 -3,5 meter, upp till 5,0 meter för rörelsedetektering i lagergång.
Sensor: 		
Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.
		
bevakningsområde 10x3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3. HF-sensorn
		
har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen 		
		
som korridor, kulvert, lagergång etc.
Anslutning:		
Via KNX-buss.		
			
Omgivningstemperatur:		
-25°C - + 55°C
Sensorns strömförbrukning:
Max 30mA
Skyddsklass: 		
IP20 (med förhöjningsram E1312033 = IP54)
Mått:		
120 x 120 x 76 mm		
Tillbehör:		
Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för
		
utanpåliggande montage.
Art nr:
E17 387 03 - Rörelsevakt, Control PRO DUAL KNX V2 för dosa/förhöjningsram.
Tillbehör:
E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E13 006 99 - Infällnadsdosa för undertak
E17 403 11 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP20
E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote
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