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Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering i korridor, kulvert och andra smala utrymmen med max takhöjd 4 meter. 
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 scenarier och manuell dimring  
   sker med standardtryckknapp eller  via app i smartphone. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS.
Montage:  Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5 -4 meter 
   över golv, 
Anslutning:  DALI-buss. Snabbplint.
Sensor:   IR-sensor med 280 bevakningszoner som detekterar 5-10 m. i två riktningar för gående personer rakt 
   emot sensorn vid montagehöjd 3 m. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer,   
   placeras dolt under linsen. 
Sensorns strömförbrukning:   6 mA
Omgivningstemperatur: -20°C - + 50°C
Skyddsklass:  IP54
Spänning:  Via DALI-buss.
Mått:    95 x 95 x 65 mm utanpåliggande, 94 x 94 x 78 mm infällt.
Övrigt:   LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), inställning av 
   sensorns  funktioner sker via LiveLink-appen, ”LiveLink Install”.  IS 345 LiveLink kan användas som slav-sensor  
   till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

Art nr:         
E13 010 81  Rörelsevakt IS 345 LiveLink, utanpåliggande
E13 011 64  Rörelsevakt IS 345 LiveLink, infällt

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.

Rörelsevakt - IS 345 LiveLink

IS 345 Livelink är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i korridor, kulvert och andra smala gångar.  Den har en 
räckvidd på upp till 10 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 20 meter. Montagehöjden ska vara mellan 2,5 - 4 meter. 
Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker 
via LiveLink-appen. Sensorn kan även användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000.


