
Produktdatablad

TRE720

Med förbehåll för tekniska ändringar

Radiokit rörelsedet + 1kan ut

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem KNX

Funktion

- µ-processor kontroll av användning

- extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge TILL/FRÅN, status display, Dim-värde, ljusstyrka display

- återställningsfunktion (till fabriksinställning)

- Party-funktion för inkoppling under 2 timmar

- med minnesfunktion för närvarusimulering

- med nyckellås

- Förvarning för avstängning på dimmerinsatser

- Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp

- scenöppning via KNX trådlösa apparater

- det går att låsa lagring av scen

- quicklink funktioner: Dimmer, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), minne, prioritet,

master-slav

Kontroll och indikering

- fjärrkontroll via quicklink sändare

- med konfigurations- och funktionsknapp

- med knapp för på/av/automatik/minne

Anslutning

Bussystem radio nej

Bussystem LON nej

Bussystem Powernet nej

Antal binäringångar 1

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Frekvens

Radiosändningsfrekvens 868,3 MHz

Effekt

Radiosändningseffekt < 10 mW

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens) 0…65 % (utan kondensering)

Detekteringsmetod IR

Detektering

Antal detekteringsnivåer 2

Vinkel vertikal detektering 100 °

Detekteringsområde framåt 16 m

Detekteringsområde sidledes 8 m
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Material

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Halogenfri   PC - ABS

Yta matt

Belysning

Reaktionsljusstyrka, justerbar ≈ 5…1000 lx , dagtid

Reglering av LED

LED Visning av LED-tillämpningsmodulens/LED-

tillämpningsinsatsens kompatibilitet, med

konfigurations- och funktions-LED:er, med drift- och

status-LED, röd/grön/orange

Montage

Maximal monteringshöjd 4 m

Anslutning

- integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway

Inställningar

Reaktionskänslighet , inställbar 10…100 %

Tidsfördröjning, ställbar ≈ 1 s…3 h

Frånslagsvarning genom dimring till 50% i 30 s

- rörelsedetektorn (sändare) och brytarmanöverorganet (återvinning) är förkonfigurerade för gemensam

användning

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad ja

- satsen består av KNX trådlös rörelsedetektor 220°, för utvändigt montering (ordernr TRE520) och aktor,

1-kanal, för utvändigt montage (ordernr TRE201)

Utrustning

Antal radiokanaler 1

Substationingång nej

Antal kanaler 1

Antal länkar quicklink max. 20 sändare/mottagare

Sändnings driftcykel 1 %

Vinkel horisontal detektering 220 °

Säkerhet

- med demonteringsskydd

Användningsvillkor

Driftstemperatur -5…45 °C

- lågt verkligt energibehov

Identifiering

Tillämpning Rörelsedetektorer, KNX radio- sensorer
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