
Τεχνικό έντυπο προιόντος

TRE720

Τεχνικές προδιαγραφές

QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ + ΔΕΚΤΗ 1 ΕΞ. 10Α IP55

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus KNX

Λειτουργίες

- τρόπος λειτουργίας ελέγχου με μ-processor

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off,μπουτόν αφής, ένδειξη

κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού, τιμή φωτεινότητας, φόρτωση σεναρίου κίνησης, κανένα

σενάριο κίνησης

- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

- επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες

- με λειτουργία μνήμης για την προσομοίωση παρουσίας

- με κλειδαριά

- προειδοποίηση απενεργοποίησης κυκλώματος στους μηχανισμούς ρύθμισης φωτισμού

- λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν

- άνοιγμα σεναρίου μέσω ασυρμάτων εφαρμογών KNX

- η αποθήκευση των σεναρίων μπορεί να κλειδωθεί

- λειτουργίες quicklink:έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος,

επαφή ΝΟ μπουτόν αφής, λειτουργία επιβολής, master-slave

Εντολή και σήμανση

- ασύρματος έλεγχος μέσω πομπού quicklink

- με μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας

- με μπουτόν για λειτουργία on/off/αυτόματη λειτουργία/μνήμη/πάρτυ

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα όχι

Σύστημα LON όχι

Σύστημα Powernet όχι

Αριθμός δυαδικών εισόδων 1

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου 868,3 MHz

Iσχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου < 10 mW

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-

condensation

0…65 % (χωρίς συμπύκνωση)

μέθοδος ανίχνευσης παρουσία

Aνίχνευση

Αριθμός επιπέδων ανίχνευσης 2

Γωνία κάθετης ανίχνευσης 100 °

Εμβέλεια ανίχνευσης 16 m

Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης 8 m
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Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PC-ABS

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable ≈ 5…1000 lx , λειτουργία κατά τη διάρκεια της

ημέρας

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED ένδειξη συμβατότητας LED μονάδας

εφαρμογής/μηχανισμού, με LED ρύθμισης και

λειτουργίας, με LED λειτουργίας και κατάστασης

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης 4 m

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

Ποσότητα επαφών Response-sensitivity_settable 10…100 %

Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση ≈ 1 s…3 h

Προ προειδοποίηση σβησίματος σε στάθμη

φωτισμού 50%

30 s

- ο ανιχνευτής κίνσης (πομπός) και η μονάδα εξόδου χειρισμού on/off (δέκτης) είναι προρυθμισμένα για

χρήση σε συνδιασμό μεταξύ τους

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα ναι

- Το σετ αποτείται από ασύρmατο ανιχνευτή κίνησης 220° επίτοιχης τοποθέτησης (κωδ. TRE520) και 1

ασύρματο δέκτη 1 εξόδου επίτοιχης τοποθετησης (κωδ. TRE201)

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών 1

Δευτερεύουσα είσοδος όχι

Αριθμός καναλιών 1

Αριθμός συνδέσεων quicklink max. 20 πομποί/δέκτες

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης 220 °

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγισης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5…45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Ανιχνευτής κίνησης, ασύρματοι αισθητήρες KNX
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