FDV / DATABLAD
RS Pro Connect 5100 LED sensor - 5leder
Artikkelnr.: 4007841064471

Bruksområder: Garasjer, tunneler, boder vaskerom etc.
RS PRO Connect 5100 er en kapslet sensorarmatur med Bluetooth og mesh-teknikk fra Steinel, hvilket gir mulighet for enkel, fleksibel og rask
sammenkobling av flere armaturer - helt trådløst. Armaturene sammenkobles med hverandre via Bluetooth mesh-teknikk, noe som innebærer at
det ikke finnes noen begrensninger i antall armaturer som kan sammenkobles, eller avstanden mellom første og siste i gruppen. Alle funksjoner
stilles enkelt inn med en gratis APP for mobil eller nettbrett, med kommunikasjon direkte via Bluetooth. I appen kan man lage belysningsgrupper,
stille inn "sverme-funksjon" og grunnlys-scenarier, lux-innstilling, sensorens rekkevidde m.m. Armaturen er utstyrt med skjult HF-sensor som
tenner lyset ved minste bevegelse fra mennesker, dører, biler etc.
For ekstra rask montering av RS Pro Connect 5100 LED tilbyr vi dessuten hurtigkobling med kabel i ulike lengder som enkelt, sikkert og raskt
kobles mellom armaturene.
Tekniske data:
GTIN:

4007841064471

Mål (Lxhxb):

1370 x 58 x 87mm

Spenning:

220 - 240V, 50 Hz Effektfaktor: 0,9

Effekt:

30W LED

Kobling:

Utstyrt med hurtigkobling av typen Stucchi. Både "han" og "hun" følger med. For enkel og rask montering kan ulike kabellengder bestilles i tillegg.

Lyskilde:

Steinel LED-system (integrert) - 60.000t L80/B10

Lysfarge varmhvit:

4000 Kelvin

Lysflux

4206 Lumen (140,2 lm/W)

HF-teknikk:

5,8 GHz (Reagerer temperatur uavhengig på selv de minste bevegelser)

Dekningsvinkel:

360° med 160° åpningsvinkel

Sendeeffekt:

ca. 1mW

Rekkevidde:

Ø 1-12m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger

Presence modus:

Ja

Tidsinnstilling:

5 sek. - 60 min.

Skumringsinnstilling:

2-2000 lux

Grunnlys:

Ja, 10-50% valgfritt i 1-30 min etter innstilt tid, evt hele natten/dag

Type kabling:

Med gjennomgangsledning, 16A

Støtsikkerhet (kuppel):

IK 07

Beskyttelsesart:

IP 66, D-merket. Armaturenoppfyller kravene iht. EN 60598-2-24 med begrenset yttertemperatur og kan derfor benyttes innen jordbruk og trindustri.

Beskyttelsesklasse:

II

Temperaturområde:

-10 til + 50 °C

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

