FDV / DATABLAD
IR 180 Com1 Hvit
Elnummer: 1403679
Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som kontor, møterom, venterom,
resepsjon, lunsjrom etc.
IR 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du
ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor. Sensoren har to forskjellige
deteksjonsområder, et område hvor sensoren registrerer bevegelse fra gående personer, men også
et svært sensitiv område for tilstedeværelsesdeteksjon av sittende personer. På sensoren er det
også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykknappen kan slås av slik at
sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er
tilgjengelig som tilbehør.
Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av
sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra.
Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av"
etter et strømbrudd . Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle
plastdeler er laget av polykarbonat.
Installasjon: Veggmontert , innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m.
Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.
Tilgjengelig i hvit og sølv. Com1, Com2, Dali og KNX
Elnr:
1403679IR 180 1-kanal, hvit
1403680 IR 180 2-kanal, hvit
1403681 IR 180 DALI, hvit
1403682 IR 180 KNX, hvit
1403695IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nulleder)
1478629 Adapterramme, hvit
1478614Fjernkontroll Smart Remote

Tekniske data:

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no

Mål (hxbxd):

80 x 80 x 20,5 mm

Strømforsyning:

220-240V, 50/60Hz

Effekt:

Startstrøm maks 800 A/200 µs hvilket tilsvarer maks 12 stk HF-reaktorer, lysrør og
kompaktlysrør. NB! Vær oppmerksom på driverens startstrøm på LED.

Sensortype:

Passiv infrarød

Dekningsvinkel

180°

Rekkevidde:

Radial: Maks 4m
Tangential: Maks 20m

Montering:

Vegg

Tidsinnstilling:

30 sek. - 30 min. - Opptil 60min ved innstilling med Smart Remote.

Lysverdiinnstilling: 2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:

IP 20

Kapslingsklasse:

II

