
 

JA-111P-WG Bus PIR-
bewegingsdetector
Deze detector is ontworpen om bewegingen van het menselijke
lichaam te detecteren in gebouwen.

  

Omschrijving
Zijn gegarandeerde detectie dekking is 90 ° / 12 m en in de versie met een grijze lens is de weerstand ervan tegen wit licht aanzienlijk hoger dan de
waarden voorgeschreven door de standaard, wat helpt bij het verminderen van valse alarmen veroorzaakt bijvoorbeeld door autolichten schijnend
door de ramen, door blikseminslag of reflecterende objecten. Het product is het resultaat van ontwerpdoelstellingen voor een zeer hoge kwaliteit en
past met zijn esthetische vorm in elke installatievariant zelfs in luxueuze interieurs. Naast standaard positionering in een hoek van een kamer kan hij
geïnstalleerd worden op een wandoppervlak met behulp van het mooie frame JA-193PL, waarbij de detector gedeeltelijk is verzonken en een zeer
harmonieus en elegant geheel vormt met de wand. Voor speciale toepassingen zoals bv. plafondmontage of schuine detectiehoek kan de
scharnierhouder JA-191PL worden gebruikt.

Specificaties

Compatibel met F-Link 1.4.0 of hoger

Voeding via de bus van het bedieningspaneel 12 V (9 – 15 V)

Verbruik van de back-up (standby) modus 2 mA

Actueel verbruik voor kabelselectie 10 mA

Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m boven het vloerniveau

Detectiehoek / detectiebereik 90° / 12 m

Maten 62 x 90 x 37 mm

Classificatie veiligheidsniveau 2 / milieu klasse II

In overeenstemming met EN 50131-1, EN 50131-2-2

Omgeving volgens EN 50131-1 II. indoor, algemeen

Bedrijfstemperatuurbereik -10 °C tot +40 °C

Declaration of conformity - JA-111P-WG (PDF 313,61 kB)○

De detector is voorzien van impulsactivering.○

De detector kan worden gebruikt om programmeerbare PG-uitgangen te besturen.○

De weerstand tegen valse alarmen kan worden ingesteld op twee niveaus.○

De detector is een apparaat van het systeem JABLOTRON 100+, is adresseerbaar en neemt in het systeem één positie in.○

https://www.jablotron.com/nl/template/product/603/?file=0&jt_id=19509&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Deze voldoet ook aan de eisen van EN 50130-4, EN 55022
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