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KNX bewegingsmelder Cube 240

Specificatie

Art. nr.

VE

EUR/stuk excl. BTW

PS

EAN

zuiver wit glanzend

2194 02

1

289,07

06

4010337056386

antraciet

2194 10

1

291,38

06

4010337056379

Kenmerken
- De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IRontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus.
- Twee van elkaar onafhankelijke lichtuitgangen.
- Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of
halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling.
Vergrendelingsobject.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Sensorgevoeligheid instelbaar.
- Lichtsterktewaarden cyclisch of bij wijziging zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. Het is mogelijk de huidige
status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af
zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de huidige status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Handmatige bediening met IR-afstandsbediening.

Technische gegevens
KNX medium:

TP256

Waarnemingshoek:

240°

Montagehoogte 2,50 m
- Detectiebereik naar voren, max.:
- Bereik naar beide zijden, max.:

ca. 16 m
ca. 16 m

Lichtsterkte:

2 tot 1000 lx

Beschermingssoort:

IP54

Omgevingstemperatuur:

-25 °C tot +55 °C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
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Aanwijzingen
- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening KNX.

Levering
- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm
b 87

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.

h 87

d 85

