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Närvarovakt - Control Pro IR Micro 1-kanal

Användningsområde:  Närvarodetektering i mindre rum med area max 16 m2. 
Utförande:   Automatisk eller manuell tändning. Det är möjligt att välja om sensorn ska starta i läge ”Till” eller  
  starta i läge ”Från” efter spänningsbortfall. Inställning av funktioner måste utföras med fjärrkontroll. 
Montage:   Tak. Infällt montage med tak-tjocklek 10-40 mm. Håltagning ø35 m. Montagehöjd 2,8 meter för  
  närvarodetektering, montagehöjd 2,9 - 5,0 meter för rörelsedetektering.
Anslutning:   Skruvplint 5x2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/ 
  slavkoppling).  Två eller fler (max 10 st) IR Micro kan kopplas samman, antingen master-master,  
  eller master-slav, dvs. samma modell av IR Micro kan fungera antingen som master eller slav.  
  Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema. Maximal total lednings 
  längd strömställare-sensor 50 meter. Separat inkopplingsbox. Standard längd mellan kopplingsbox  
  och sensorenhet 1,3 m.
Maximal belastning:   Total last max. 500 W lysrör, 300W LED. För LED måste startströmmen från drivern beaktas.  
Sensor:   Kvadratiskt högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter,  
  bevakningsvinkel 360 grader. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).  
  Efterlystid 5 sek - 60 min. 
Omgivningstemperatur:  -25°C - + 55°C
Skyddsklass:   IP65 
Spänning:   220/240 V AC, 50/60 Hz
Mått:  Kopplingsbox ø34 x 100 mm. Sensormodul ø43 x 71 mm. 
Övrigt:   Control Pro IR Micro finns även i utförande för KNX. 
Tillbehör:   Fjärrkontroll Smart Remote för installation

Art nr: 
E13 011 78 - Närvarovakt, Control Pro IR Micro, 1-kanal

Tillbehör:
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote

Control Pro IR Micro är en mycket liten och diskret närvarovakt för mindre utrymmen, perfekt för kontor, mindre mötesrum men även 
toalett och väntrum. Sensorn detekterar närvaro (minsta rörelse 15 cm) på en yta av 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,8 meter. För 
gående personer är detekteringsområdet 6x6 meter. IR Micro består av två delar, en sensorenhet och en kopplingsbox.  Kapslingsklassen 
är hela IP65 underifrån.


