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Rörelsevakt IR 180 - KNX

Användningsområde: Inomhus, i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc. 
Utförande:  Väggsensor för anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 
 4 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibrerings-
 instruktioner. Plastdetaljer av polykarbonat.
Montage:  Väggmontage, infällt i standard apparatdosa. Montagehöjd 1,2 m. över golv. Adapterram finns som  
 tillbehör för anpassning till Elkos och Schneiders vägg-strömbrytarserie RS, Plus och Exxakt.
Anslutning:  Via KNX-buss.
Sensor:  IR-sensor, bevakningsvinkel 180°. Bevakningsområde för gående personer 10 meter (ej rakt emot  
 sensorn), närvaro-område 3 meter (sittande personer). Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling).  
 Efterlystid för maxljus 1 - 255 min. Mätområde luftfuktighet 10-90%. Mätområde temperatur 0 till +40°C.
Omgivningstemperatur: 0°C till + 40°C
Skyddsklass:  IP20
Sensorns strömförbrukning:  Max. 12,5 mA
Mått: 80 x 80 x 50 mm
Övrigt:   IR 180 finns även i utförande 1-/2-kanal och DALI.

   
Art nr: 
E17 391 94 - Rörelsevakt IR 180 KNX, vit
E17 391 95 - Rörelsevakt IR 180 KNX, silver

Tillbehör:
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote
E13 007 15 - Adapterram för anpassning till ramar fabrikat typ Elko Plus, Elko RS, Schneider Exxact Basic och Schneider Exxact Primo, vit
E13 007 16 - Adapterram lika ovan men i färg silver

IR 180 i KNX-utförande är en multisensor som är försedd med rörelsensor, luftfuktighetsgivare och temperaturgivare. Den avsedd för 
väggmontage i apparatdosa och passar utmärkt i de mest skiftande miljöer där man vill använda en modern multisensor. Sensorn har 
två olika detekteringsområden, ett område där sensorn detekterar rörelse från gående personer men även ett mer högkänsligt område 
för närvarodetektering av sittande personer. På sensorn finns det även en tryckknapp som kan användas för manuell tändning, släck-
ning eller dimring. Tryckknappen går att koppla bort så att sensorn även kan användas i mer utsatta miljöer. Adapterram för anpass-
ning till andra fabrikats ramar finns som tillbehör. 


