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Rörelsevakt - IS 3360 LiveLink

Användningsområde:  Utom- och inomhus, för rörelsedetektering. IS 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. Utanpåliggand. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5 -4,0 m. 
  över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. 
Anslutning:   DALI-buss.
Sensor:   IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 20 m. för gående personer (ej rakt emot  
  sensorn),  bevakningsvinkel 360°. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer,   
  placeras dolt under linsen. 
Sensorns strömförbrukning:  6 mA.
Omgivningstemperatur:  -20°C - + 50°C
Skyddsklass:   IP54
Mått:  66 x 95 x 95 mm.
Övrigt:   LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), 
  inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, ”LiveLink Install” på surfplatta. IS 3360  
  finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX. 
   
Art nr: 
E13 009 37 - Rörelsevakt IS 3360 LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande 
E13 011 62 - Rörelsevakt IS3360 LiveLink, kvadratisk, infälld

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.

IS 3360 är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en 
lins som detekterar runtom 360° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot). 


