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– IR-universalfjernbetjening (Art. nr. MTN5761-0000)
– PlusLink Expander (Art. nr. CCTDT5130)
– Supplér din tilstedeværelsesdetektor med den pas-

sende loftsdåse af typen PL 55/16 mm 
(Art. nr. AAK504R4221).

¼ FARE 
Fare for alvorlige skader på udstyret og fysis-
ke kvæstelser, f.eks. fra brand eller elektrisk 
stød, pga. ukorrekt elektrisk installation.
En sikker elektrisk installation kan kun garante-
res, hvis den ansvarlige har den grundlæggende 
viden på følgende områder:
• Tilslutning til Elinstallation
• Tilslutning af forskellige elektriske apparater
• Trækning af elektriske kabler
Det er normalt kun kvalificerede fagfolk, som er 
uddannet inden for elektrisk installationsteknolo-
gi, der har disse kvalifikationer og denne erfaring. 
Hvis disse minimumskrav ikke overholdes eller 
på nogen som helst måde ikke respekteres, vil I/
du som de/den eneste blive holdt ansvarlig(e) for 
alle skader på udstyret eller fysiske kvæstelser, 
som måtte resultere heraf.

¼ FARE 
Livsfare på grund af elektrisk stød.
Alt arbejde på apparatet må kun udføres af ud-
dannede og kompetente elektrikere. Overhold de 
bestemmelser, der gælder i dit land.

½ Forsigtig
Apparatet kan blive beskadiget.
Spændingsdifferentialet mellem forskellige faser 
kan ødelægge apparatet. Alle tilsluttede appara-
ter til én eller flere PlusLink-linjer skal tilsluttes 
den samme fase.

ARGUS 360° Loftspir master IR, DALI (betegnes neden-
for som ARGUS) er en tilstedeværelsesdetektor til in-
dendørs loftsmontering. ARGUS består af et 
sensormodul og en DALI-styringsindsats (betegnes 
nedenfor som indsats). ARGUS monteres i en plan-
monteret dåse (leveres som ekstraudstyr). Den detekte-
rer bevægelige varmekilder (f.eks. personer) inden for et 
indstilleligt detekteringsområde og starter en trappelys-
funktion.
Maksimum-detekteringsradius er ca. 7 m. Detekterings-
vinklen er 360°. Så længe der detekteres bevægelse, 
forbliver de tilsluttede belastninger tændt. Den indstilleli-
ge overskridelsestid begynder, når der ikke detekteres 
yderligere bevægelser (triggerfunktion).
Sensormodulet er udstyret med en lyssensor med en in-
dstillelig lysstyrketærskel, så lyset kun tændes under en 
specificeret lysstyrketærskel (bevægelsesdetektorfunk-
tion). Hvis der er tilstrækkeligt naturligt lys, gør tilste-
deværelsesfunktionen det muligt for sensormodulet at 
slukke lyset, selv om en person er tilstedeværende.

| Den specificerede detekteringsradius og lysstyr-
ketærskel henviser til gennemsnitlige forhold og 
en anbefalet monteringshøjde på ca. 2,50 m og er 
derfor vejledende værdier. Området kan variere 
meget, når temperaturen svinger. 

Lysreguleringen, der kan tændes og slukkes, holder ly-
set i rummet på en konstant lysstyrke. Sensormodulet 
måler permanent lysstyrken i rummet og holder det på 
en indstillelig indstillingsværdi.
Du kan skifte mellem "automatisk modus", "24 h tændt"- 
og "24 h slukket"-modus via en IR-fjernbetjening.

Indsatsen gør det muligt at tænde og slukke for trappely-
set og gør dagslysregulering mulig.

Med indsatsen kan du styre op til 15 DALI elektroniske 
ballaster (EB).
Indsatsen kommer også med en PlusLink-indgang, 
som du kan styre ARGUS med fra et andet sted. Indsat-
sen kombineret med sensormodulet udgør modtageren-
heden, og den styres via PlusLink (PL) af 
sendeenheden.
Sendeenheder er f.eks.: 
• ARGUS Tilstedeværelse slave
• mekaniske tryk

ARGUS Tilstedeværelse master med IR, 
DALI
Betjeningsvejledning

Art.nr. MTN5511-1519

Tilbehør

Af hensyn til din sikkerhed

Information om ARGUS 360° Loftspir 
master IR

• DALI-indsats Sensormodul: 
lysstyrkeafhængig trappe-
lysfunktion, dagslysregule-
ring, automatisk eller 
semiautomatisk indstilling

da
 Du kan bruge PlusLink-indgangen til at få adgang til 
forskellige funktioner og driftindstillinger med en meka-
nisk knap. Automatisk, semiautomatisk og præsenta-
tions indstilling kan bruges til betjening med en 
dagslyslysregulering eller med en trappelysfunktion.
• Automatisk indstilling: dagslysreguleringen og trap-

pelysfunktionen startes og stoppes automatisk. En 
trykkontakt til manuel start af funktionerne og aktive-
ring af overskridelsestiden kan også tilsluttes.

• Semiautomatisk indstilling: dagslyslysreguleringen 
og trappelysfunktionen kan kun startes manuelt ved 
aktivering af et tryk. Funktionerne stopper afhængigt 
af bevægelse og lysstyrken, eller når et tryk aktiveres.

• Præsentationsindstilling: når der f.eks. vises en vi-
deo, forbliver lyset slukket, selvom der detekteres be-
vægelse. Funktionerne aktiveres altid manuelt (trykket 
aktiveres tre gange). Funktionerne aktiveres altid af-
hængigt af bevægelse eller manuelt (tryk aktiveres en 
gang).

• Ændring af indstillingsværdi: Den ønskede lysni-
veau for dagslysreguleringsfunktionen kan øges eller 
reduceres med at holde afbryderen nede (> 5 sek.).

For at kunne bruge PlusLink kræves der en separat leder 
i installationen. 

½ FORSIGTIG
Indsatsen kan blive beskadiget!
• Anvend altid indsatsen i overensstemmelse 

med de angivne tekniske data.
• Tilslut kun DALI EBs til DALI-udgangene.
• DALI-udgangen (D+, D-) er ikke beskyttet mod 

overspænding. Tilslutning af AC 220/230 V vil 
ødelægge apparatet.

• Sørg for, at DALI-udgangenes polaritet 
(D+, D-) er korrekt.

• Tilslut kun indsatsen til en sinusformet net-
spænding.

| Vær opmærksom på indsatsens specifikke be-
grænsninger:
• Indsatsen må kun anvendes med DALI-sty-

reenheder i en DALI-linje.
• Maks. 15 DALI elektroniske belastninger pr. in-

dsats
• Maks. 64 DALI elektroniske belastninger pr. 

DALI-linje
• Maks. 300 m DALI-kabellængde

| Bevægelses-/tilstedetværelsesdetektorer er ikke 
egnede til anvendelse som komponenter i et 
alarmsystem.

| Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer kan ud-
løse falske alarmer, hvis installationsstedet er 
blevet valgt uheldigt.

Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer tændes, så 
snart de registrerer en varmekilder, der bevæger sig. Det 
kan være en person, men også dyr, træer, biler eller 
forskelle i temperaturer i vinduer. For at undgå falske 
alarmer skal installationsstedet vælges, så uønskede 
varmekilder ikke kan registreres (se afsnittet „Valg af in-
stallationsstedet“). 

Forside:

A Rød LED (i testindstilling)
B Grøn LED (til 24 h trappelys)
Bagside:

A Modulgrænsesnitflade
B DIP-switch

1: tilstedeværelsesfunktion/bevægelsesfunktion
2: 24 h trappelys
3: forvarsel
4: lysregulering

C Potentiometer til indstilling af timertid
D Potentiometer til indstilling af lysniveau
E Potentiometer til indstilling af følsomhed
F Automatisk indstilling for potentiometer/

semiautomatisk indstilling (positionen "OFF")
G Magnet

Anbefalede kabler til PL-
installation

Maksimum total-ka-
bellængde i en PL-linje

NYM-J 3x1,5 mm2 100 m
NYM-J 4x1,5 mm2 80 m
NYM-J 5x1,5 mm2 65 m

Brug af sensormodul med 
alarmsystemer

Tilslutninger, displays og 
betjeningselementer
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• Montér kun sensormodulet i positioner, som gør det 
muligt at overvåge området optimalt. 

• Installér sensormodulet på loftet og midt i rummet, 
hvis det er muligt.

• Installér ikke sensormodulet på hældninger eller væg-
ge.

• Installér sensormodulet mindst 0,5 m fra lys.
• Den anbefalede monteringshøjde er 2,50 m. En hvil-

ken som helst monteringshøjde, som afviger herfra, 
påvirker detekteringsområdet.

• Maksimumområde for detektering af sensormodulet: 
360°-vinkel for detektering, cirka 7 m detekteringsradi-
us. 

• Indendørs-/udendørsområde for detektering
– Indendørsområde for detektering (ca. 6 m radius): 

bevægelsesdetektering af en siddende person på 
grund af mindre bevægelse

– udendørsområde for detektering (ca. 7 m radius): 
bevægelsesdetektering af en gående person på 
grund af større bevægelse

• For at sikre en fortsat overvågning af f.eks. en lang 
gang skal detekteringsområderne for de enkelte mo-
duler overlappe hinanden.

• Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer detekterer 
alle objekter, som udsender varme. Du bør vælge et 
installationssted, som ikke er årsag til at der detekte-
res uønskede varmekilder, f.eks.:
– Tændte lamper i detekteringsområdet
– Åben ild (f.eks. ildsteder)
– Bevægelige gardiner etc., som forårsager forskelli-

ge temperaturer i omgivelserne på grund af kraftigt 
sollys

– Vinduer, hvor påvirkningen fra skiftevis sollys og 
skyer kan medføre hurtige ændringer i temperatu-
ren

– Store varmekilder (f.eks. biler), som detekteres 
gennem vinduer.

– Soloplyste rum med reflekterede genstande (f.eks. 
gulvet), som kan være årsag til en hurtig ændring af 
temperaturen.

– Vinduesruder opvarmet af sollys
– Hunde, katte osv.

• For at forebygge fejldrift skal indsatsen installeres i en 
vindafskærmet planmonteret stikdåse. Med planmon-
terede stikdåser og rørkablingssystemer kan luft-
strømningen på bagsiden af udstyret udløse 
sensormodulet.

• Undgå direkte sollys. Det kan i ekstreme tilfælde 
ødelægge føleren.

Installationsted for master/slave-drift
• For at sikre at rummet er så godt oplyst som muligt, 

skal masteren placers på det mørkeste sted i dæk-
ningsområdet. Dette betyder, at lyset stadig tændes, 
selvom der allerede er tilstrækkeligt lysniveau i visse 
områder.

• Under drift med flere masterenheder i ét rum (multi-
master), har de enkelte lysområder fælles grænser. 
Dette gør, at der er risiko for at de påvirker hinanden 
(optisk feedback). Forsøg at undgå multimasterdrift. 
Hvis det ikke er muligt, skal masteren placeres i et om-
råde, som har den størst mulige afstand til de tilstø-
dende lysområder.

Der kræves ledningsforbindelse af ind-
satsen til programmet
Indsats som selvstændig enhed
(optionelt med mekanisk afbryder via PlusLink)

A DALI-styringsindsats
B DALI EB
C Mekanisk afbryder (udløsermodus), optionelt

Valg af installationssted
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Installation af ARGUS

A Planmonteret loftdåse
B Isolerings-/afstandsring til planmonteret loftdåse
C Indsats
D Skruer
E Sensormodul

Isolerings-/afstandsring kompenserer for forskellige 
monteringsdybder mellem planmonterede loftdåser og 
loftet. 
1 Placer Isolerings-/afstandsringen på den planmon-

terede loftdåse. Om nødvendigt kan Isolerings-/af-
standsringen forkortes med en skævbider, indtil 
den lige netop når loftet forkant.

2 Afriv stykket indad.
3 Skru indsatsen sammen med den planmonterede 

dåse og Isolerings-/afstandsringen. Fastgør sen-
sormodulet.

Indsatsen og modulet samles sikkert vha. magneten på 
sensormodulet.

| Sørg for, at sensormodulet holdes med den mak-
simale magnetiske kraft.
• Sensormodulet skal ligge helt fladt på indsat-

sen.
• Indsatsen må ikke dækkes af tapet eller ma-

ling.
• Indsatsens støttering skal være plan med væg-

gens overflade.

| Når netspændingen er tilsluttet, tænder sensor-
modulet indsatsen i 30 sek., og slukker den deref-
ter igen. I løbet af de efterfølgende 2 sek. 
reagerer sensormodulet ikke på nogen bevægel-
se. Når denne opstartsperiode er forbi, er sensor-
modulet klar til drift.

På bagsiden af sensormodulet kan potentiometeret bru-
ges til indstilling af sensormodulets følsomhed, lysstyr-
ketærskel og overskridelsestid.
Øvrige mulige indstillinger med DIP-kontakter:

| * Så snart lysreguleringen er aktiveret, får DIP-
kontakterne 1-3 nye/ekstra funktioner (se „Juste-
ring af lysreguleringen“).

Indstilling af følsomheden

1 Aktivér testmodus, og indstil lysstyrketærsklen til 
"uendelig".

Den røde LED lyser, når der registreres en bevægelse.
2 Indstil følsomheden til uendeligt (maks. 7 m detek-

teringsradius).
3 Gå rundt på det overvågede område, og tjek, om 

sensormodulet tænder som ønsket. Justér lysstyr-
ken ved behov.

Indstilling af sensormodulet

Pos. ON 
(øverste)

Pos. OFF 
(nederste)

DIP 1 Tilstedeværelsesfunkti-
on

Aktiv Inaktiv

DIP 2 24 h trappebelysnings-
kreds via PlusLink

24 h "ON" 24 h "ON" 
eller 24 h 
"OFF"

DIP 3 Forvarsel Aktiv Inaktiv
DIP 4 Lys Aktiv * Inaktiv
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Indstilling af lysstyrketærsklen

4 Indstil den ønskede lysstyrketærskel til uendeligt. 
Sensormodulet skifter ned under den indstillede 
lysstyrketærskel.

5 Kontrollér, at sensormodulet skifter ved den ønske-
de/indstillede lysstyrke. Justér  lysstyrketærsklen 
ved behov.

Justering af trappelysfunktion
Du kan indstille trappelysfunktionens type (uden/med 
forvarsel) og overskridelsestiden.
Ved indstilling af overskridelsestiden skal du angive, 
hvor lang tid den tilsluttede belastning skal være tilkoblet 
(konstant fra 10 sek. til 30 min.).
Forvarslet viser, at overskridelsestiden er gået Belast-
ningerne dæmpes kun langsomt. Belastningerne sluk-
kes, når forvarselstiden er gået (30 sek., kan ikke 
indstilles).
1 Vælg trappelysfunktionens type, og indstil overskri-

delsestiden.
Trappelysfunktion uden forvarsel

A Dæmpning uden forvarsel
B Overskridelsestid
Trappelysfunktion med forvarsel

A Dæmpning med forvarsel
B Overskridelsestid
C Forvarselstid (30 sek., kan ikke indstilles)

Aktivering/deaktivering af tilstedevæ-
relsesfunktionen
I tilfælde af lysstyrkeafhængig bevægelsesdetektering 
overvåger sensormodulet konstant lysstyrken i rummet 
og sammenligner den med den indstillede lysstyr-
ketærskel. Hvis der er tilstrækkeligt naturligt lys, slukker 
sensormodulet lyset, selv om en person er tilstedevæ-
rende.
Sensormodulets tilstedeværelsesfunktion er aktiveret 
som en fabriksstandard. Du kan deaktivere funktionen 
("OFF") og aktivere den igen ("ON") med DIP-kontakt 1.

Når tilstedeværelsesfunktionen er deaktiveret, fortsæt-
ter sensormodulet med at udføre bevægelsesdetektor-
funktionen.

Justering af 24 h trappelyskreds
DIP-kontakt 2 kan bruges til at indstille en 24-timers trap-
pelyskreds, som du kan hente fra et andet sted via Plus-
Link.
Følgende muligheder er til rådighed hertil:
• DIP 2 "ON": Tænder kun trappelyset i 24 h via PL
• DIP 2 "OFF": Tænder/slukker trappelyset i 24 h via PL

Aktivering/deaktivering af semiautoma-
tisk indstilling
Semiautomatisk indstilling aktiveres via positionen 
"OFF" ved højre stop for potentiometeret.
Automatisk indstilling er indstillet som standard og akti-
veres af alle andre positioner end "OFF".

Aktivering/deaktivering af dagslysregu-
leringen
(kun i kombination med dæmpelig indsatser, se funkti-
onsoversigten)
Sensormodulets dagslysregulering er aktiveret som en 
fabriksindstilling. Du kan aktivere funktionen ("ON") og 
deaktivere den ("Off") med DIP-switch 4.

Detekterer bevægelser i mørket (ca. 10 lux).

Detekterer bevægelser i dagslys (ca. 1000 lux).

Detekterer bevægelse uafhængigt af lysstyrken
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Lysreguleringens grundfunktion
Lysreguleringen holder lyset i rummet på en konstant 
lysstyrke. Sensormodulet måler permanent lysstyrken i 
rummet og holder det på en indstillelig indstillingsværdi. 
Hvis der detekteres bevægelse, dæmper indsatsen først 
lyset til indstillingsværdien. Hvis omgivelsernes lys ænd-
res, dæmper indsatsen lyset i overensstemmelse her-
med. Hvis der er tilstrækkeligt naturligt lys, slukker 
sensormodulet lyset, selv om en person er tilstedevæ-
rende.
Eksempel til at illustrere lysstyringen:

A Indstillingsværdi
B Omgivelsernes lysstyrke
C Lys slukket
D Startfase
E Styrefase
F Styreområde
G Forvarsel
H Lys slukket

Justering af lysreguleringen
Så snart lysreguleringen er aktiveret via DIP-kontakt 4, 
får de andre DIP-kontakter en ny eller ekstra funktion: 

Justering af reaktionshastigheden
Hastigheden, som sensormodulet justerer lyset til inds-
tillingsværdien med, kan justeres med DIP-kontakt 1.

A Langsom lysregulering

B Hurtig lysregulering

Ændring af indstillingsværdi
Indstillingsværdien er en ønsket lysstyrkeværdi, som 
skal overholdes konstant i rummet. Denne værdi følger 
af omgivelsernes lysstyrke og lyset.
Du kan vælge, hvorvidt indstillingsværdien kan ændres 
med DIP-kontakt 2. Den kan ændres med IR-universalf-
jernbetjening, en mekanisk afbryder eller "Plus-sidere-
gulering, 2-kanals".
Lysets lysstyrke ændres i overensstemmelse med æn-
dringer af indstillingsværdien.

A Ændring af indstillingsværdi deaktiveret

B Ændring af indstillingsværdi aktiveret

C Ændring af indstillingsværdi
– med IR-universalfjernbetjening:

Knap 8: øger indstillingsværdi
Knap 9: reducerer indstillingsværdi

– med mekanisk tryk:
Første aktivering: øger indstillingsværdi
Anden aktivering: reducerer indstillingsværdi

Lysregulering

Pos. ON 
(øverste)

Pos. OFF 
(nederste)

DIP 1 Reaktionshastig-
hed

Langsom Hurtig

DIP 2

Indstillingsværdi 
ændring

Deaktiveret Via IR-fjern-
betjening el-
ler 
afbrydermo-
dul

24 h trappebelys-
ningskreds via PL

24 h "ON" 24 h "ON" el-
ler 24 h 
"OFF"

DIP 3 Justering af startfa-
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Justering af startfasen
Startfasen, som sensormodulet tænder lyset med, kan 
justeres med DIP-kontakt 3.
Start ved 50 % af lysets lysstyrke

A Maks. overordnet lysstyrke (omgivelsernes lysstyr-
ke og lys)

B Indstillingsværdi
C 50 % af lysets lysstyrke
D Omgivelsernes lysstyrke
E Lys slukket
F Startfase
G Styrefase
Start med indstillingsværdi

A Indstillingsværdi
B Omgivelsernes lysstyrke
C Lys slukket
D Startfase
E Styrefase

| DIP-kontakterne påvirker ikke IR-funktionen.

Du kan skifte mellem sensormodulets tre funktioner ved 
tryk på taste 10 på IR-fjernbetjeningen B. 

• Auto-funktion: Sensormodulet er i automatisk funkti-
on og tænder for belastningen, når der detekteres en 
bevægelse og slukker derefter igen, når overskridel-
sestiden er gået.

• 24 h "ON": Belastningen tændes permanent i 24 h 
(ingen bevægelsesdetektering). Den grønne LED A 
lyser.

• 24 h "OFF": Belastningen slukkes permanent i 24 h 
(ingen bevægelsesdetektering). Den grønne LED A 
lyser.

Styrer belastninger fra en anden place-
ring via PlusLink med:
• ARGUS Tilstedeværelse slave
• Mekanisk afbryder

Eksempel på master/slave-styring via 
ARGUS Tilstedeværelse

| Master/slave-styring via PlusLink er mulig i kom-
bination med en ARGUS Tilstedeværelse slave. 

Hvis ARGUS Tilstedeværelse slave A detekterer en be-
vægelse, sender den en udløserkommando til alle lokale 
sensormoduler der er tilsluttet i PL-lederen. I dette eks-
empel sendes kommandoen til en ARGUS Tilstedevæ-
relse master B.
Den lokale ARGUS Tilstedeværelse master kontrollerer 
lysniveauet fra omgivelserne. Trappelysfunktionen star-
ter kun, hvis lysniveauet er under det indstillede detekte-
ringsniveau.

A ARGUS Tilstedeværelse slave på master enhed
B ARGUS Tilstedeværelse master i PL-linje 

| Bemærk:
• På centralindsatsen sender sensormodulet al-

tid uafhængigt af lysstyrken.
• Sensormodulets DIP-switche og potentiometre 

(bortset fra følsomhed) fungerer ikke på master 
enheden.

Betjening af sensormodulet med en 
IR-fjernbetjening

Styring af displaymodulet fra et andet 
sted
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Driftsindstillinger og tryk
Du kan bruge PlusLink-indgangen til at få adgang til 
forskellige funktioner og driftsindstilliner med et meka-
nisk tryk.
Automatisk, semiautomatisk og præsentationsindstillin-
ger kan bruges i kombination med en dagslysregulering 
eller med en trappelysfunktion. Følgende eksempler er 
relateret til dagslysreguleringsfunktionen.
Automatisk indstilling
I automatisk modus kan du starte lysregulering eller trap-
pelysfunktionen uafhængigt af lysstyrken ved at aktivere 
en afbryder – også uden for detekteringsområdet for tils-
tedeværelsesdetektoren.

Eksempel på dagslysregulering i automatisk indstilling

A Lys
B Bevægelse
C tryk aktivering
D Timertid
E Manuel start
Automatisk tænding afhænger af lysniveauet.
Da slukning med dagslysregulering også afhænger af ni-
veauet. Da slukning med trappelysfunktion afhænger af 
lysniveauet – kun hvis tilstedeværelsesfunktionen er 
valg.
Semi automatisk indstilling
I semiautomatisk indstilling skal et trykaktiveres for at 
starte en dagslysrugulering eller trappelysfunktionen. 
Manuel start er ikke afhængig af lysniveau og bevægel-
se.

Eksempel på dagslysregulering i semiautomatisk indstil-
ling

A Lys
B Bevægelse
C Tryk aktivering
D Manuel start
E Manuel stop 
F Timertid
G Automatisk sluk

Efter automatisk slukning, forbliver lyset slukket, og 
det kan kun tændes igen manuelt. Der kan kun star-
tes en ny timertid, hvis der registreres ny bevægelse 
inden for en periode på 5 sekund efter slukning.

Ved lysregulering eller trappelysfunktion med en aktive-
ret tilstedeværelsesfunktion slukkes lyset i forhold til lys-
niveauet tilsvarende automatisk indstilling.
Modsat automatisk indstilling aktiveres semiautomatisk 
indstilling via et potentiometer (se afsnittet "Indstilling af 
sensormodulet").
Præsentationsindstilling
I præsentationsindstilling forbliver lyset slukket, selvom 
der detekteres bevægelse.

Eksempel på lysregulering i præsentationsmodus

A Lys
B Bevægelse
C Tryk aktivering
D Aktivering af præsentationsindstilling
E Deaktivering af præsentationsindstilling
F Timertid

Aktivering af præsentationsindstilling:
Tryk hurtigt tre gange på trykket inden for 3 sek. 
(0,5 sek.).
Manuel deaktivering af præsentationsindstilling
Tryk hurtigt på afbryderen (> 0,5 sek.).
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Kontakt kundeservicecentret i dit land, hvis du har te-
kniske spørgsmål. 
www.schneider-electric.com

Tekniske data
Nom. spænding: AC 220/230 V ∼, 50/60 Hz
Type: Styreenhed, kategori I
Belastningstype: Maks. 15 styrbare elektronis-

ke DALI-belastninger
DALI-udgangsstrøm: Maks. 30 mA
DALI-udgangsspæn-
ding: 15 V DC (grundisolering, in-

gen SELV)
Neutral leder: Påkrævet
Udgange: DALI (D+, D-)
Tilslutningsterminaler: Skrueterminaler til maks. 

2x 2,5 mm2 eller 2x 1,5 mm2

Beskyttelse 16 A brydekontakt
Egenskaber: • Kortslutningssikret

• Overbelastningssikret

Sensormodul
Detekteringsvinkel: 360°
Antal niveauer: 6
Antal zoner: 136
Antal tilstedeværel-
sesdetektorer: 4
Anbefalet 
monteringshøjde: 2,50 m
Område (kan indstil-
les under 
"Følsomhed"): Maks. cirka 7 m detekteringsra-

dius
Lysstyrketærskel: Ca. 10 lux til ca. 1000 lux (kan in-

dstilles uendeligt), lysstyrke uaf-
hængig

Overskridelsestid 
kanal: Ca. 10 sek. til ca. 30 min. (kan in-

dstilles uendeligt), testmodus 
(1 sek.)

Displayelementer: 1 rød LED
1 grøn LED

DIP-kontakter: 1: Tilstedeværelsesfunktion / be-
vægelsesdetektorfunktion
2: 24 h trappelyskreds
3: Forvarsel
4: Lysregulering

Tilslutning: Modulinterface med 8 stikben

Schneider Electric Industries SAS
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