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System 3000 aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT

Specificatie
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Kenmerken
- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met neveneenheid-basiselement 3-draads.
- Bediening met basiselement voor neveneenheid 2-draads, 3-draads of mechanisch drukcontact.
- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik.
- Plafondmontage op System 3000 inbouwbasiselement.
Met System 3000 schakelbasiselement
- Kort bedrijf.
Met System 3000 dimmer-basiselement
- Constant-lichtniveauregeling.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met
bedieningselement-opzetstuk en de Gira Bluetooth app.
- Basislichtfunctie.
- Nachtlichtfunctie.
Functies met Gira Bluetooth app
- Instellen van het apparaat als aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder.
- Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
- Instellen van de gevoeligheid van de drie PIR-sensoren.
- Instellen van de nalooptijd.
- Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Dagstand.
- Looptest.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Tijdschakelfunctie.
- Alarmfunctie.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
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Technische gegevens
Waarnemingshoek:

360°

Montagehoogte
- minimaal:
- maximaal v. bewegingsmelder:
- maximaal v. aanwezigheidsmelder:

2,20 m
6,00 m
3,50 m

Detectiebereik bij montagehoogte 2,20 m
- Aanwezigheidsmelders:

Ø max. 3,50 m

Detectiebereik bij montagehoogte 3 m
- Bewegingsmelder:
- Aanwezigheidsmelders:

Ø max. 20 m
Ø max. 8 m

Gevoeligheid:

0, 25, 50, 75, 100%

Lichtsterktegrenswaarde
- Bewegingsmelder:
- Aanwezigheidsmelders:

ca. 5 tot 500 lx (en dagstand)
ca. 5 tot 1000 lx (en dagstand)

kort bedrijf
- Impulsduur:
- Impulspauze:

ca. 0,5 s
ca. 3 s

Zendbereik:

typ. 10 m

Zendvermogen:

max. 2,5 mW, klasse 2

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C

Afmetingen in mm
Ø 103

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
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