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Rörelsevakt - IS 240

IS 240 är avsedd för montage på vägg och bevakning av fasad, entré, gårdsplan m.m. Den kan också med fördel användas på
stolpar och olika typer av master. IS 240 har en räckvidd på upp till 12 m för gående personer (ej rakt emot sensorn). Kan placeras på
ytterhörn. Justervreden för olika inställningar är dolt placerade under täckringen.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som fas, entré, gårdsplan, mast m.m.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerad
 under löstagbar täckring. 
Montage:  Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -3,5m. över golv, högre eller lägre montagehöjd ger sämre
 känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla
 rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning:  I underkant alt. från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål 0 15 mm. Snabbkopplinglint 3x1,5 mm2 + jordplint.
Maximal belastning:  Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤132µF) , dock total last max. 400 W lysrör. 1000 W resistiv last.
 Minsta last 10 W.
Sensor: Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 240 °. Avskärmningar medföljer,
 för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorns lins
 kan finjusteras 160° i sidled
 Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
 Efterlystid 10 sek - 15 min. 
Omgivningstemp: -20°C - +50°C.
Skyddsklass: IP54
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått (HxBxD): 100 x 90 x 60 mm
Tillbehör: Skyddsgaller av metall, hörnfäste för ytterhörn (medföljer).

Art nr:           Typ:    Vikt:  
E13 121 00  IS 240, vit    0,2 kg
E13 121 01  IS 240, svart    0,2 kg   
 
Tillbehör: 
E 13 120 76  Hörnfäste för ytterhörn, vit   0,05 kg
E 13 120 77  Hörnfäste för ytterhörn, svart  0,05 kg
E13 121 21  Skyddsgaller    0,40 kg 


