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Rörelsevakt - Sens IQ

SensIQ är en rörelsevakt i elegant design. Tack vare sin unika konstruktion är den utmärkt att använda för detektering av stora och 
komplexa ytor vid t.ex. villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som bevakar i 300° 
vilket gör att sensorn kan bevaka upp till 20 meter i tre riktningar. Individuellt ställbara segment ger mycket enkel inställning av 
detekteringsområde. SensIQ har också flera praktiska funktioner som permanent ljus, sensor-av och semesterfunktion. En lättan-
vänd och smidig fjärrkontroll för inställning av funktioner medföljer alltid. Som tillbehör finns det hörnfäste och mjukstartsmodul.

Kapslingsklass:  IP54
Användningsområden: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering stora ytor och komplexa ytor.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av   
   funktioner och räckvidd med vred. Extremt stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.
Montage:  Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm. Montagehöjd 2,5 -5,0 m. över golv, högre montagehöjd ger   
   sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master),    
   parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master. Parallellkoppling kan också ske med   
   hjälp av radio-modul MF1, för trådlös överföring av tändsignal.
Maximal belastning: Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max132µF) , dock total last max. 800 W lysrör.2000W resistiv last.  
   Minsta last 1 W.
Sensor:   Max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300 grader. med öppningsvinkel  
   90 grader. Individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde.
Skymningsnivå:  2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid:  10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via ström- ställare   
   (lämpligt med återfjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Även permanent ljus via fjärr-  
   kontroll. Rörelsevakten kan också stängas av i 6 timmar via fjärrkontrollen.
Omgivningstemperatur: -25°C till +50°C
Spänning:  230-240 V, 50Hz
Mått (B x H x D):  143 x 114 x 175 mm
Tillbehör:  Hörnfäste ytterhörn, mjukstartmodul MS1. Radio-modul MF1 för trådlös tändsignal och intergrering mot   
   Steinels impulser-system. Typnummer 6005, 6006 ovh 6007.
Övrigt:   Fjärrkontroll (IR) medföljer, avsedd för installation, räckvidd på fjärrkontroll är max. 2 m om den riktas mot   
   undersidan på rörelsevakten. Med hjälp av fjärrkontrollen kan flera viktiga funktioner aktiveras som   
   t.ex. permanent ljus, semesterfunktion, ljus av.

Art  nr:   Typ
E13 120 42    SensIQ, vit 
E13 120 43   SensIQ, svart 
E13 120 44   SensIQ, silver 

Tillbehör:
E13 120 47   Hörnfäste, vit 
E13 120 48   Hörnfäste, svart 
E13 120 49   Hörnfäste, silver 
E13 120 45   Mjukstartmodul MS1 
E13 120 46   Potentialfri kontakt - modul 
E75 325 36   Radio-modul MF1
E13 001 28   Fjärrkontroll RC1 för rörelsevakter SensIQ och SensIQ Slim

 


