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Rörelsevakt - SensIQ Slim EVO

SensIQ Slim EVO är en rörelsevakt med en unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av 
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 inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300°, vilket ger en mycket driftsäker sensor. Bevaknings-
området kan individuellt ställas in i tre riktningar och har räckvidd på 20 meter. Som tillbehör finns stolpfäste för montage på stolpar 
och master. Fjärrkontroll medföljer för enkel installation och aktivering av olika funktioner.

Användningsområden: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av medel till stora komplexa ytor.
Utförande:  Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av polykarbonat. Inställning av funktioner och räckvidd med vred.   
   Stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.
Montage:  Vägg, montagehöjd 2,5-5,0 meter. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas parallellkopplas (master-master).
Maximal belastning: Startström 800A/200µs. Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 132µF) , dock total last max. 800W  
   lysrör. 2000W resistiv last. Minsta last 1W.
Sensor:   1360 bevakningszoner, 4 IR-sensorer, underkrypskydd, räckvidd  max 20 m. för gående personer (ej rakt   
   emot sensorn) för mer info se tabell i bruksanvisning. Bevakningsvinkel 300°. med öppningsvinkel 90°.
   Tre individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux 
   (frånkoppling). Efterlystid 5 sek – 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med tillbehöret Smart Remote).  
   Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via fjärrkontroll RC9. Rörelsevakten kan   
   också temporört inaktiveras i 4h via fjärrkontrollen RC9. Försedd med funktionen ”Dagsljus logik”,   
   vilket innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks  anslutna armaturer  
   även om sensorn samtidigt detekterar rörelser.
Omgivningstemperatur: -20°C  - +50°C
Skyddsklass:  IP54, klass II
Elektrisk data:  220-240 V, 50/60 Hz
Mått (B x H x D):  114 x 74 x 128 mm 
Övrigt:   Stolpfäste av metall för montage stolpe och mast som tillbehör. Hörnfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer.   
   Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2-4 m. om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. SensIQ Slim EVO   
   finns även med gränssnitt KNX.

Art  nr:   
E13 006 73 - SensIQ Slim EVO, vit
E13 006 74 - SensIQ Slim EVO, svart
E13 006 75 - SensIQ Slim EVO, silver

Tillbehör:
E13 005 99 - Stolpfäste för 60 mm stolpe
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
 


