Sensorarmatur Connect 5100 3-leder

**Dette produktet er avviklet og erstattet med sensorarmatur Connect 5100 V2 3-leder**
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.
Kapslingsklasse: IP66, klasse II, D-merket. Armaturenoppfyller kravene iht. EN 60598-2-24 med begrenset yttertemperatur og kan derfor benyttes innen jordbruk og
trindustri.
Montage: Tak. Montering med monteringsklemme som skrus i tak. Armaturen klikkes så på plas. Monteringshøyde for tak 2,00-4,00 m.
Tilkobling: Et innføringshull, Ø 15 mm, med strupenippel i hver gavl. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm²
Utførelse: Stamme og gavler i polykarbonat. Kuppel i linjert opal polykarbonat. IK07
Bevegelsesdetektor: HF-teknikk, Ø 1-12 m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger. 5,8 GHz (Reagerer på temperatur uavhengig på selv de minste bevegelser).
Overvåkingsvinkel 360° med 160° åpningsvinkel. Tidsinnstilling 5 sek. - 60 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux.
Lyskilde: LED 30 W, levetid 60.000t L80/B10 SDCM 3. 0. Lysfluks 4200 lm med montert kuppel. 4000K. Innstillbart grunnlys 10-50 %, innstillbart makslys 50-100 %
av full lysfluks. Etterlystid for grunnlys kan stilles inn på 10-30 min. eller konstant..
Omgivelsestemperatur: -10 til + 50 °C
Elektriske data: 220 - 240V, 50 Hz Effektfaktor: 0,9.
Mål: 1370 x 58 x 87 mm
Øvrig: Utstyrt med svermfunksjon som innebærer at lyset følger med i samme retning som en person/bil beveger seg. Alle innstillinger av sensorens funksjoner må
gjøres i gratis-appen for mobil/nettbrett. Kommunikasjonen fra mobilen skjer via en passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling. Utførte innstillinger sendes samtidig videre
til alle armaturer i samme gruppe.
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3329570 (052911) - RS PRO Connect 5100, sensor, 3G1,5 mm² ok-ledning
Elnr: 3329571 (052904) - RS PRO Connect 5100, slave, 3G1,5 mm² ok-ledning
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