HR50
Aktywacja

Dwustronna mikrofalowa
aktywacja drzwi
Przyjazny użytkownikowi górny czujnik mikrofalowy
odpowiedni do wielu typów drzwi automatycznych.
Wysokość montażowa do 3 m
•

Duży zasięg działania
Zasięg w obszarze do 4 m szerokości x 3 m głębokości1 zapewnia odpowiedni czas
aktywacji drzwi w przypadku szybkiego zbliżania obiektu
1

Wysokość montażowa 2,2 m

•

Łatwość montażu
Łatwy montaż umożliwia stosowanie urządzenia w różnych lokalizacjach dzięki
możliwości regulacji zasięgu i czułości działania za pomocą potencjometru

•

Atrakcyjny wygląd
Mały i zgrabny, będzie ładnym uzupełnieniem wszystkich typów drzwi

•

Oszczędność
Ceny dostosowane do spełniania wszystkich potrzeb rynku
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automatic door sensors

HR50
Aktywacja

Specyfikacja techniczna
Akcesoria

Model
Metoda detekcji
Wysokość montażowa
Rozmiary czujnika
Regulacja wzorca

WC_HR50
Pokrywa dla czujnika HR50

Stopień ochrony sprzętu IP
Zasilanie
Zużycie energii
Moc
Moc nadawcza
Przekaźnik wyjściowy
Czas zatrzymania przekaźnika
Maks. moc przełączeniowa
Maks. napięcie przełączeniowe
Maks. prąd przełączeniowy
Min. czas reakcji
Wskaźnik diodowy

Zakres temperatury roboczej
Ciężar
Dostępne kolory
Akcesoria w komplecie

HR50 aktywacja na obecność ruchu
K-Band 24,125 Ghz - Mikrofalowa detekcja ruchu
Maks. 3000 mm (10 ft)
180 mm (szer.), 53 mm (wys.), 42 mm (głęb.)
Regulacja szerokości:
Regulacja czułości (potencjometr)
Regulacja głębokości:
Regulacja anteny góra/dół 0°- 90° w odstępach co 6°
Regulacja głębokości:
Regulacja czułości (potencjometr)
53
od 12 do 30 V AC lub DC
40 mA (24 V DC)
< 1W
16 dBm
Przekaźnik typu 1C (jeden styk przełącznika)
1,2 s - 20 s (ustawienie fabryczne: 1,2 sekundy)
125 V AC 0,5 A, 24 V DC 1 A
125 V AC / 60 V DC
1A
0,4 m/s
Włączony
= Zielony
Detekcja
= Czerwony
Odbiór polecenia
= Miga zielona dioda
Błąd
= Miga czerwona dioda
Inicjalizacja po włączeniu zasilania = Miga zielona/czerwona dioda
od -30°C do +55°C, (-22°F do 131°F)
270 g (0,6 lbs)
Czarny: Kod produktu
= HR50
Przewód połączeniowy
Szablon montażowy
Śruby montażowe
Instrukcja montażu

Zasięg wykrywania przy wysokości montażowej 2,2 m
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