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Rörelsevakt Cube 240

Specifikation

Artikelnr.

FE

PS

EAN

kritvit blank

2444 02

1

08

4010337056423

antracit

2444 10

1

08

4010337056409

Egenskaper
- Ljusstyrkeregulatorn kan ställas in steglöst.
- Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
- Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
- Testdrift för utvärdering av aktivt område.
- Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
- Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
- Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
- Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
- Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
- Fjärrmanövrering är ett tillval.
- Övervakning av golv och bakre del.

Tekniska data
Märkspänning:

AC 230 V~, 50/60 Hz

Brytström
- Resistiv:

16 A (AC1)

Anslutningseffekt
- HV-LED-lampor:
- Glödlampor:
- Ljusrör, okompenserade:
- Ljusrör, parallellkompenserade:
- Lysrörslampor, radkompenserade:

typ. 200 W
2000 W
1000 VA (cos π = 0,5)
500 W (45,6 µF)
900 W

Anslutningseffekt:

176 µF

Luxvärde
- Luxvärde:

2-1 000 lx

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Datablad

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles
www.gira.com

Inställningsreglage
- Tidsfördröjning:

5 sek till 15 min

Anslutningsarea
- Entråds:
- Femtråds utan ledarändhylsa:
- Fintråds utan ledarändhylsa:

max. 2,5 mm²
max. 2,5 mm²
max. 1,5 mm²

Kapslingsklass:

IP54

Omgivningstemperatur:

-25 °C till +55 °C

Övervakningsvinkel:

240°

Monteringshöjd 2,50 m
- Räckvidd framåt:
- Räckvidd åt var sida, maximalt:

ca 16 m
ca 16 m

Hänvisningar
- Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
- Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
- Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

Leveransen innehåller
- Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm
Utan lins:

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.
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