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Rörelsevakt - SensIQ eNet

SensIQ eNet 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 är avsedd för trådlös kommunikation och intergration i systemet eNet för fastighetsautomation.

Användningsområden: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av stora ytor och komplexa ytor.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion för anslutning till eNet. En sensorkanal och en aktorkanal. 
   Inställning av sensorn funktioner görs via medföljande fjärrkontroll samt i eNet-programvara. 
   För mer detaljerad information om möjlig konfiguration se parameterlista. 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:  Bakifrån eller via utanpåliggande kabel från sida (höger-vänster). Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² med över- 
   koppling samt jordskruv.
Maximal belastning: Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max132µF), dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last.  
   Minsta last 1W.
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 
   10 sek - 60 min. (Med fjärrkontroll Smart Remote). Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek.    
   Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.  
   Även permanent ljus via fjärrkontroll. Rörelsevakten kan också stängas av i 6h via fjärrkontroll.
Omgivningstemperatur: -25°C - +50°C
Skyddsklass:  IP54
Elektrisk data:  220-240 V AC, 50/60 Hz
Mått (BxHxD):  113 x 144 x 172 mm
Övrigt:   SensIQ eNet  finns även i utförande 1-kanal och KNX. Hörnfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer för enkel   
   driftsättning och inställning av aktor- och ljuskanal. 

Art  nr:   Typ:
E13 006 53  SensIQ eNet, vit 
E13 006 54  SensIQ eNet, svart 
E13 006 55  SensIQ eNet, silver 

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


