
Presence Control PRO IR Quattro
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Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage

Eenvoudig automatisch licht binnen: 

de Presence Control PRO IR Quattro

1760 schakelzones voor de hoogste registratiekwaliteit

exacte planbaarheid door vierkantig registratiegebied

nauwkeurige, traploze instelling van de reikwĳ dte

snelle montage, snelle parameterinstelling

Samen met de FE 8200 inbouwdoosontvanger, is deze 

autonome draadloze versie van de Presence Control 

IR Quattro de snelste mogelĳ kheid om een ruimte 

naar perfecte automatische lichtsturing om te stellen. 

De op batterĳ en werkende melder wordt zonder kabels 

onder het plafond geplaatst. De FE 8200 ontvangt vervol-

gens de verstuurde commando's en schakelt het licht in 

de schakelaardoos. 

Met 1760 schakelzones garandeert de IR Quattro een 

nauwkeurige registratie van alle kleine bewegingen. De 

unieke, traploos mechanisch instelbare reikwĳ dte regelt 

registratiebereiken systematisch: ook bĳ  het installeren 

van complete systemen kunnen enkele gebieden duidelĳ k 

worden begrensd.

Presence Control PRO IR Quattro Impulser

EAN wit  4007841 592509

Afmetingen 
(H x B x D)

120 x 120 x 71 mm

Bedrĳ fs-
spanning

9-V-blokbatterĳ  (lithium)

Vierkantige 
registratie-

gebieden

-  aanwezigheid  max. 4 x 4 m (16 m2)
-  radiaal  max. 5 x 5 m (25 m2)
-  tangentiaal  max. 7 x 7 m (49 m2)

Aanbevolen 
montagehoogte

2,5 m – 3,5 m plafondhoogte

Sensor 13 registratieniveaus, 1760 schakelzones

Schemerinstelling 2 – 2000 lux, ∞/daglicht

Tĳ dinstelling 1 min. – 15 min.

Bescherming IP 20 

Beschermings-
klasse

II

Temperatuur-
bereik

0 tot +40 °C

Werkfrequentie 868,3 MHz (ISM-band)

Zenderreikwĳ dte max. 100 m bĳ  vrĳ  zicht
Ø 30 m binnenshuis

Zendvermogen minder dan 1000 µW

Programmering per 5-polige DIP-schakelaar, 32 adressen mogelĳ k per kanaal

Aantal ontvangers willekeurig

Behuizing UV-bestendig, kan gelakt worden

Toebehoren - beschermkap
  EAN 4007841 003036

Meer informatie 

over het product:
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