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Rörelsevakt - IS 2180-5

IS2180-5 har en max. räckvidd på 20 m för gående personer längs med sensorn (ej rakt emot). Tack vare kapslingsklass IP54 och en
modern design kan den användas i det mest skiftande miljöer, både inom- eller utomhus. Bevakningsvinkeln är 180° vilket ger 
möjlighet att övervaka stora ytor, t.ex. gårdsplaner, parkeringar korridorer, lager, gymnastiksalar, säkerhetsbevakning runt fastig-
heter etc. Linsen kan placeras i två olika lägen med räckvidd 8 respektive 20 meter. Med bipackade täckskal kan såväl bevaknings-
vinkel som räckvidden begränsas. IS 2180-5 kan också tvångstyras via nätbrytare för permanent ljus av inkopplade lampor i max 4 
timmar. Ett hörnfäste för montage på ytter- eller innerhörn medföljer.

Användningsområde:   Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer.
Utförande:   Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred,   
  dolt placerade under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.
Montage:   Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger   
  sämre känslighet för sensorn. Denna modell av Steinels rörelsevakt kan inte kopplas parallellt
Anslutning:   Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål 0 10 mm. Plint 3x1,5 mm2
Maximal belastning:   Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤132μF) , dock total last max. 400 W lysrör. 1000 W   
  resistiv last. Minsta last 10 W. Ej parallellkoppling
Sensor:  Max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180 °. Multilins som   
  vändbar för enkel inställning av max räckvidd. Avskärmningar medföljer, för begränsning och
   finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
  Efterlystid 10 sek - 15 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare 
  (lämpligt med åter fjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:   -20°C - +50°C.
Skyddsklass:   IP 54
Spänning:   230/240 V AC, 50 Hz
Mått (b x h x d):   120 x 76 x 56 mm
Övrigt:   Hörnfäste för ytter- innerhörn medföljer. Skyddsgaller av metall.

Art nr  Typ    Vikt
E13 120 69  IS 2180-5, vit   0,2 kg
E13 120 70  IS 2180-5, svart   0,2 kg
E13 120 71  IS 2180-5, silver (INOX)  0,2 kg
E13 121 20  Skyddsgaller   0,4 kg


