
Čidla přítomnosti stropní

EE815

Čidlo přítomnosti 360°, vestavná montáž, On/Off

Vlastnosti:
- Typ montáže: vestavná do dutých stěn
- Krytí IP 41
- Rozsah provozních teplot: -10 ° C až +45 ° C
- 230V ~ 50Hz/60Hz
- 16 A, AC1
- 2300 W žárovkova
- Rozměry: vnitřní průměr (instalace) 60 mm
- Rozsah detekce : 7 m v průměru při instalšní výšce 2,5 m
- Nastavitelný práh intenzity osvětlení 5 až 1000 lux
- Nastavitelné zpoždění při vypnutí osvětlení 1min. až 1hod.
-  
- Snadné nastavení pomocí dálkového ovladače EE807 (není součástí dodávky)
- Řízení osvětlení pomocí dálkového ovladače EE808 (není součástí dodávky)
- Nastavení časové prodlevy a hodnoty jasu přímo na přístroji bez nutnosti jeho demontáže, posunutím

předního krytu.

Funkce:
- Poloautomatická / automatická / učící / den / chodba / kancelář / testovací režim
- Začátek funkce po výpadku napájení
- Nastavení s/bez citlivosti na intenzitu osvětlení

Popis Balení Obj. č.

Čidlo přítomnosti 360° IR,  vestavné, bílá mat 1 EE815

EE816

Čidlo přítomnosti 360°, vestavná montáž, DALI/DSI 

Vlastnosti:
- Typ montáže: vestavná do dutých stěn
- Krytí IP 41
- Rozsah provozních teplot: -10 ° C až +45 ° C
- 230V ~ 50Hz/60Hz
- 14V/5 0mA při 24 ks DALI předřadníků
- 2300 W žárovkova
- Rozměry: vnitřní průměr (instalace) 60 mm
- Rozsah detekce : 7 m v průměru při instalšní výšce 2,5 m
- Nastavitelný práh intenzity osvětlení 5 až 1000 lux
- Nastavitelné zpoždění při vypnutí osvětlení 1min. až 1hod.
- Snadné nastavení pomocí dálkového ovladače EE807 (není součástí dodávky)
- Řízení osvětlení pomocí dálkového ovladače EE808 (není součástí dodávky)
- Nastavení časové prodlevy a hodnoty jasu přímo na přístroji bez nutnosti jeho demontáže, posunutím

předního krytu.

Funkce:
- Poloautomatická / automatická / učící / den / chodba / kancelář / testovací režim
- Začátek funkce po výpadku napájení
- 3 možná stmívatelné režimy
- Maximální počet předřadníků DALI/DSI: 24 kusů

Popis Balení Obj. č.

Čidlo přítomnosti s rozhraním DALI 360° IR,  vestavné, bílá mat 1 EE816

EEK005

Nástěnná krabice

Popis Balení Obj. č.

Instalační krabice pro nástěnnou montáž pro detektory přítomnosti EE81x 1 EEK005

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Spínací a regulační systémy > Čidla pohybu a přítomnosti > Čidla přítomnosti stropní
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http://www.hager.cz/?artnr=EE815
http://www.hager.cz/?artnr=EE816
http://www.hager.cz/?artnr=EEK005


Čidla přítomnosti stropní

EE808

Dálkový ovladač IR pro ovládání

Popis Balení Obj. č.

Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti jednoduchý 1 EE808

EE807

Dálkový ovladač IR pro nastavování

Popis Balení Obj. č.

Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový 1 EE807

EE810

Čidlo přítomnosti 1-kanálové, polozapuštěné

Vlastnosti:
- Jmenovité napětí: 230 V~ / 50 Hz
- Výstupní kontakt-relé:  16 A AC1
- Výstup master/slave: 0,8 A (triac)
- Barva: bílá

Funkce:
- Sepnutí a vypnutí v závislosti na pohybu osob a intenzitě denního osvětlení (5  1200 Lux)
- Možnost zvýšit akční rádius při provozu slave řízením od EE811/EE812.
- Nastavitelné zpoždění při vypnutí 1 až 30 min

Popis Balení Obj. č.

Čidlo přítomnosti 1-kanálové, polozapuštěné, bílá mat 1 EE810

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Spínací a regulační systémy > Čidla pohybu a přítomnosti > Čidla přítomnosti stropní
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http://www.hager.cz/?artnr=EE808
http://www.hager.cz/?artnr=EE807
http://www.hager.cz/?artnr=EE810


Čidla přítomnosti stropní

EE812

Čidlo přítomnosti s regulací osvětlení na konstantní hodnotu s rozhraním 1 - 10 V, polozapuštěné

Vlastnosti:
- Jmenovité napětí: 230 V~ / 50 Hz
- Výstupní kontakt-relé (Zap/vyp):  10 A AC1
- Rozhraní 1/10 V: 50 mA (30 x EV100/EV102)
- Vstup pro tlačítka: 230 V~ / 50 Hz
- Barva: bílá

3 druhy provozu nastavitelné potenciometrem:
- Druh provozu 1 "on": Spínání v závislosti na pohybu osob (bez řízení osvětlení)
- Druh provozu 2: Regulace osvětlení na konstantní hodnotu nastavenu na přístroji (1 až 5: 50 až 700

Lux) v závislosti na pohybu osob
- Druh provozu 3 "auto": Regulace osvětlení, v závislosti na pohybu osob, na konstantní hodnotu

nastavenou pomocí připojeného externího tlačítka

Funkce: Výstup: Relé a rozhraní 1/10 V pro stmívání
- Regulace osvětlení na konstantní hodnotu pomocí stmívačů nebo svítidel s elektronickými předřadníky

a rozhraním 1/10 V
- Funkce master pro řízení EE810

Vstup pro externí tlačítko umožňující:
- změnu stavu výstupního kontaktu relé
- manuální stmívání svítidel
- změnu přednastavené intenzity osvětlení (dlouhým stiskem tlačítka)
- Nastavitelné zpoždění při vypnutí 1 až 30 min

Popis Balení Obj. č.

Čidlo přítomnosti 1-kanálové, stropní 360°, 1/10V,  polozapuštěné, bílá mat 1 EE812

EE813

Nástěnná krabice pro EE810/811/812

- Průměr krabice70 mm
- Hloubka krabice 42 mm
- Barva: bílá

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice pro snímač pohybu 1 EE813

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Spínací a regulační systémy > Čidla pohybu a přítomnosti > Čidla přítomnosti stropní
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http://www.hager.cz/?artnr=EE812
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