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Rörelsevakt - SensIQ KNX

SensIQ KNX är en rörelsevakt med en speciell konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora 
och komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, 
kyrkor m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som bevakar 300° vilket gör att sensorn kan bevaka upp till 20 meter i tre rikt-
ningar.  Denna modell av sensIQ är avsedd för intergration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområden: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av stora ytor och komplexa ytor.
Utförande:  Rörelsevakt för anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 
   2 ljuskanaler för grundljus och konstantljus, 2 kanaler för rörelse. För mer detaljerad information om möjliga  
   objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Stabil mot störningar  
   från vind, buskar, kyla/värme och träd.
Montage:  Vägg. Utanpåliggande. Montagehöjd 2,0 -5,0 meter, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.
Anslutning:   Via KNX-buss.
Sensor:   1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, med underkrypsskydd, räckvidd max 20 meter för gående  
   personer (ej rakt emot sensorn), Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika    
   montagehöjder. Bevakningsvinkel 300° med öppningsvinkel 90°. Tre individuellt ställbara segment   
   ger enkel inställning av detekteringsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (=frånkoppling). Efterlystid   
   för maxljus 1 sek - 255 min. 
Omgivningstemperatur: -20°C till +50°C
Skyddsklass:  IP54
Mått (B x H x D):  113 x 144 x 172 mm
Övrigt:   Hörnfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer. Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2-4 m. om den riktas mot 
   undersidan på rörelsevakten. SensIQ  finns även i utförande 1-kanal och för eNet.

Art  nr:   Typ:
E17 392 16  SensIQ KNX, vit 
E17 392 17  SensIQ KNX, svart 
E17 392 18  SensIQ KNX, silver 

Tillbehör:
E13 602 56  Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning


