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ARGUS loft PIR

Vi lancerer nu fire nye loft PIR’er, som alle har 

samme pæne og enkle design. 

Serien omfatter følgende modeller:

• MTN5511-1119: En relæudgang til lys

• MTN5511-1219: To relæudgange til lys og f.eks. 

ventilation

• MTN5511-1419: 1-10V til analog dagslysstyring

• MTN5511-1519: DALI til dagslysstyring med 

DALI-forkobling (én zone til mindre rum).

ARGUS loft PIR udmærker sig ved et meget stort 

dækningsområde: For detektering af bevægelse 

er radius 7 m og detektering af tilstedeværelse er 

radius 6 m.

Til serien hører en slavesensor (MTN5571-1019) 

i samme design, som virker til alle modeller. Der 

kan kobles op til 10 slavesensorer til én PIR for at 

øge dækningen.

ARGUS loft PIR kan monteres enten på PL-dåse 

eller på ARGUS underlag for udvendig montage.           

Beskyttelsesring og skruer medfølger. 

Avancerede funktioner
Som avancerede funktioner kan nævnes:

• ARGUS loft PIR med relæudgang kan med 

en DIP-switch indstilles til bevægelses- eller 

tilstede-værelsesdetektering.  

Ved bevægelsesdetektering tænder PIR’en, 

når der er bevægelse og lysniveauet er under 

det indstillede niveau. Herefter vil PIR’ens 

udgang være tændt så længe der er bevægelse 

UANSET lysniveau. 

Ved tilstedeværelsesdetektering tænder 

PIR’en når, der er tilstedeværelse og lysniveauet 

er under det indstillede. Herefter er PIR’ens ud-

gang tændt så længe der er tilstedeværelse OG 

lysniveauet er mindre end det indstillede niveau.

• ARGUS loft PIR har forvarsel, når PIR’ens tæn-

dingstid er ved at løbe ud. Lyset blinker og man 

har mulighed for at aktivere PIR’en igen ved at 

bevæge sig.

• Der kan som ekstraudstyr købes fjernbetjening 

til alle modeller. På modellerne med relæ-

udgang kan man tænde og slukke lyset, mens 

man på 1-10 V og DALI modellerne også kan 

dæmpe lysniveauet.
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