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Rörelsevakt - Hallway 1-/2-kanal

Hallway är försedd med två riktade HF-sensorer som snabbt och exakt detekterar gående personer i korridor, kulvert och passager. Sensorn 
bevakar ett område på 12,5 x 3 meter i båda riktningarna dvs totalt en yta på 25 x 3 meter. Hallway-sensorn reagerar på rörelse från gående 
människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Via mobil-app konfigureras sensorns alla funktioner som känslighet, räckvidd, efterlystid m.m. Med 
integrerad Bluetooth kan två eller fler THallway-sensorer snabbt och kostnadseffektivt sammankopplas. Hallway finns för gränssnitt 1-/2-
kanal, KNX och DALI.

Användningsområde:  Sensor i True Presence design speciellt anpassad för rörelsedetektering i korridor, kulvert, passage etc. 
Utförande:   Automatisk eller manuell tändning. Finns i utförande med 1- eller 2-kanaler. Modell 1-kanal är 
  avsedd för belysningsstyrning. Modell 2-kanal är avsedd för belysningsstyrning i kombination med 
  VVK där kanal 2 har automatiskt tillslag med möjlighet till tillslagsfördröjning. Inställning av 
  skymningsnivå, efterlystid, sensorns detekteringsområde m.m. är app-baserat via Steinels mobil  
  app Smart Remote (gratis). 
 Montage:   Tak. Inomhus. Infällt montage. Hallway passar för montage i standard apparatdosa c/c 60mm.  
  Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1300699. Montagehöjd 2-4 meter. 
Anslutning:   Plint 4x2,5 mm²  (fas-nolla-tändtråd- anslutning för tryckknapp). Via integrerade Bluetooth kan två 
  eller  fler Hallway-sesnorer trådlöst sammankopplas som master-master, eller master-slav. 
  Funktionen konfigueras i appen Smart Remote. 
Maximal belastning:   För kanal 1; startström max. 800 A/200 μs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergi-
  lampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas.  För  
  kanal 2; Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Både kanal 1 och 2 kan anslutas till kontaktor/  
  mellanrelä. 
Sensor:   Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. 
  Bevakningsområde 12,5 x 3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 25 x 3 meter. 
  Detekteringsområdets längd kan individuellt ställas in i bägge riktningarna. Sensorn har hög  
  känslighet även vid rörelse rakt emot vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor,  
  kulvert, passage etc.  
Omgivningstemperatur:  0°C - + 40°C 
Skyddsklass:   IP20 
Sensorns strömförbrukning: 30 mA
Mått:  103 x 103 x 32 mm. Med förhöjningsram 119 x 119 x 33 mm.
Tillbehör:  Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för utanpåliggande montage. 
Övrigt:   Hallway finns även i utförande 1-kanal, 2-kanal och DALI.
 
Art nr: 
E13 011 86 - Hallway, 1-kanal infällt montage
E13 011 87 - THallway,  1-kanal utanpåliggande montage
E13 011 88 - Hallway,  2-kanal infällt montage
E13 011 89 - Hallway, 2-kanal utanpåliggande montage  
 
Tillbehör: 
E13 006 99 - Infällnadsdosa för undertak
063887 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP20


