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EP10427664 - PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

ESYLUX PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX
Detector de presença de montagem embutida no tecto KNX com campo de detecção de 360°
Funções especiais do produto: <ul><li>Sensores: Qualidade do ar (VOC), humidade relativa do ar, temperatura, acústica, luz, presença</li><li>Regulação constante da iluminação em função da presença e da luz natural</li><li>Funções KNX: Alarme através do objecto, interruptor crepuscular (1 objecto), detecção da claridade através do objecto, detecção de movimentos em função da luz, telegrama de cena através do objecto, função de luz nocturna (em 7 cores à escolha)</li></ul>
Interface do utilizador: Controlo remoto IR, Software ETS
Sistema de comando: KNX
Tipo de montagem: Montagem embutida/caixa de aparelhagem de 68 mm de Ø
Local de montagem: Tecto
Dimensões: Altura/profundidade 74 mm, Ø 108 mm
Medida de montagem: Profundidade de montagem: 24 mm, Ø 60 mm
Peso: 172 g
Grau de protecção: IP20
Classe de protecção: II
Temperatura ambiente permitida: 5 °C...+35 °C
Humidade relativa do ar: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, sem condensação
Cor: branco, semelhante a RAL 9010
Tensão nominal: 30 – 30 V DC
Consumo de potência: 0,3 W
Ângulo de cobertura: 360°
Alcance transversalmente: Ø 8 m
Alcance de detecção frontal: Ø 6 m
Alcance de detecção no campo de presença: Ø 4 m
Campo de detecção: até 50 m²
Recom. Altura de montagem: 3 m
Máx. altura de montagem: 5 m
Nível de luminosidade: 5&nbsp;–&nbsp;2000 lx
N.º de canais de iluminação: 2
N.º de canais AVAC: 1
Entrada slave: true
Modo: Operação semi-automática, Totalmente automático
Regulação constante de luz: true
Atraso de comutação de "escuro para claro": 300 s
Atraso de comutação de "claro para escuro": 30 s
Potência de comutação Canal 1: Sistema de barramento
Temporização: 30 s...720 min (ajustável em etapas)
Função de impulsos: false
Entrada para botão de pressão: false

