Tilstedeværelsessensor Control Pro IR SLIM KNX V3

**Dette produktet er avviklet og erstattet med Control Pro IR Micro KNX V3**

Control Pro IR SLIM er en diskret sensor med registrering av faktisk tilstedeværelse, som passer perfekt til kontorlokaler, konferanserom, resepsjon, matsal m.m.
Sensorens synlige del er kun 4 mm. Dekningsområdet er 4 x 4 meter med registrering av faktisk tilstedeværelse ved en monteringshøyde på 2,5 - 3,5 meter.
Tilstedeværelsessensoren har et kvadratisk dekningsområde, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde.
Den nye versjonen, kalt V3, fra Control Pro-serien i KNX-utførelse, har en helt ny programvare. Den er dessuten oppgradert med mange nye funksjoner, bl.a. 4
individuelle kanaler der 2 er reservert for konstantlys-regulering, 2 stk logikk-blokker, dag-/natt-omkobling, samt mulighet til å velge mellom auto- eller fjernstyring.
Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre til mellomstore rom som kontor, konferanserom, resepsjon, matsal osv.
Kapslingsklasse: IP20
Montering: Tak. Innfelt montering. Tykkelse 10-50 mm. Monteringshøyde 2,5 -3,5 m for tilstedeværelsesdetektering, monteringshøyde 3,5- 4,0 m for
bevegelsesdetektering, se tabell i bruksanvisningen.
Tilkobling: Via KNX-buss.
Utførelse: 4 utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene), samt to utganger reservert til konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Mulig å velge
automatisk eller manuell tenning individuelt på respektive utganger. Mulig å sende melding om at sensoren ikke registrerer bevegelse (1 bit) én gang eller syklisk
med forsinkelse. Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). 2 logikk-blokker med opptil 4 innganger (AND/OR/XOR). Dag-/natt-funksjon for ulike lysnivåer til ulike tider av
døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt. For mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner.
Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 meter (sittende personer) ved monteringshøyde 2,8 m. dekningsvinkel 360 grader. Dekningsområdet
kan begrenses med medfølgende avskjerminger. For å se dekningsområdet ved ulike monteringshøyder, se tabell i bruksanvisning.
Sensorens strømforbruk: Max 10 mA.
Omgivelsestemperatur: 0°C - +40°C
Mål: 77 x 77 x 55 mm
Øvrig: Control Pro IR SLIM finnes også i utførelse COM2, DIM 1-10V, DALI-2 APC Master (broadcast) og DALI-2 IPD Slave (input device).

Leverandør: Steinel
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