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Närvarovakt - Control Pro DualTech KNX

DualTech KNX kombinerar ultraljuds-teknik med IR-teknik där dessa tekniker kan samverka på olika sätt. I utrymmen och lokaler som 
kräver extra mycket av sensorn är det lämpligt att använda DualTech. Närvaro-området är Ø 6 meter och har en väldigt hög känslighet 
för rörelse och närvaro. Det är också möjligt att välja vilken av sensorteknikerna eller om båda tillsammans ska detektera den första 
rörelsen och som sedan ska detektera närvaro i rummet.

Användningsområde:  Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, 
  fikarum etc.
Utförande:   För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 
  Fyra ljuskanaler. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat. 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 DualTech passar för montage i standard   
  apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. 
  En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Sensor:   Försedd med två typer av sensorer. IR-sensor med 520 bevakningszoner, närvaro-område Ø 6 m.  
  (sittande personer), bevakningsområde för gående personer Ø 10 meter. Även Ultraljuds-sensor   
  (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot pga 
  rörelser etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, bord m.m.) vilket är en  
  positiv egenskap i t.ex. kontorsrum med skärmväggar och möbler. Skymningsnivån är inställbar   
  från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Anslutning:  Via KNX-buss.  
Omgivningstemperatur:  -25°C - + 55°C
Skyddsklass:   IP20 
Mått:  120 x 120 x 73 mm
Miljö:   Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Leverantör:   Steinel

Art nr:   
E17 393 52 - Närvarovakt, Control Pro DualTech KNX

Tillbehör:
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad 
E13 006 99 - Infällnadsdosa för undertak
E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54


