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Rörelsevakt HF 3360 LiveLink

Användningsområde:  Inomhus, för rörelsedetektering. HF 3360 är inte lämplig för detektering av länge stillasittande   
  personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande:   DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och 
  programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scena- 
  rier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Alla plastdetaljer  
  av polykarbonat.
Montage:   Tak- och väggmontage. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. 
  Montagehöjd 2,0 -2,8 meter. över golv. 
Anslutning:   DALI-buss.
Sensor:   HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 meter för gående personer, (bäst känslighet vid rörelse rakt  
  emot sensorn). HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen och vid  
  förändring i ekot reagerar rörelsevakten. HF-teknik påverkas inte av variationer i temperatur och kan 
  även detektera rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar.  
Omgivningstemperatur:  -20°C - + 50°C
Sensorns strömförbrukning:  9 mA
Skyddsklass:   IP54 
Mått:  52 x 95 x 95 mm utanpåliggande
  64 x 95 x 95 mm infällt 
Övrigt:   LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), 
  inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, ”LiveLink Install” på surfplatta.  
  HF 3360 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX. 
   
Art nr: 
E13 009 38  Rörelsevakt HF 3360 LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande 
E13 011 63  Rörelsevakt HF 3360 LiveLink, kvadratisk, infällt montage

Tillbehör:
E13 121 20  Skyddsgaller skydd av metall, för tak- eller väggmontage
E13 602 56  Fjärrkontroll Smart Remote, snabb och enkel driftsättning
E13 006 99  Infällnadsdosa för undertak
E13 008 18  Svart täcklock för serie IS 3000 utanpåliggande modell i kvadratiskt utförande.
E13 120 67  Hörnfäste för innerhörn och ytterhörn. Kan användas för att skapa distans mellan vägg och 
   rörelsevakt vid anslutning med kabel ovanifrån.

HF 3360 från Steinel är en rörelsevakt för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädnignsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn 
även på rörelse från bilar och port som öppnas. Den kan också placeras ovanför undertaket och detektera genom undertaksplattan, per-
fekt för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet 
(E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta. HF3360 LiveLink kan även användas som slav-
sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000.


