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EMS-60
mikrofalowy czujnik ruchu
...> CHARAKTERYSTYKA
mikrofalowy czujnik ruchu wysylajqcy fale
elektromagnetyczne o wysokiej cz�stotliwosci
(5,8GHz) i o zintegrowanym obwodzie
wykrywanie zmian w echu, wywolane nawet
najmni jszym porusz niem w obserwowanym
obszarze - wykrycie ruchu za cienkimi scianami,
drzwiami i przez szklan szyby
praca zar6wno w czasie dnia, jak i w nocy
montai: w oprawach oswietl niowych lub
jako odr�bne urzqdzenie w instalacj ach
oswi ti niowy h we wn�trza h, scienny
lub sufitowy
zastosowanie: do oswietlania klatek
schodowych, korytarzy, garai:y, czy
pomieszczen gospodarczych i sanitarnych,
zwlaszcza w budynkach ui:ytecznosci
publicznej

...> BUDOWA
obudowa z tworzywa sztucznego, biala
przekr6j przewod6w podlqczeniowych: 0,5 - 2,Smm7

...> WYMIARY GABARYTOWE (mm)

...> ZAKRESY REGULACJI
Funkcja SENS - regulacja obszaru detekcji

Obszar dzialania czujnika ruchu jest regulowany. Moi:e bye on dostosowany do miejsca
ui:ytkowania: niska czulosc wykrywania przy 2m odleglosci, wysoka czulosc przy 8m
odleglosci, pasujqca np. do dui:ego pomieszczenia.
Funkcja TIME - ustawianie czasu swiecenia
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Czas swiecenia liczy si� od momentu wykrycia ruchu do momentu wylqczenia si�
swiatla. Op6znienie jest regulowane i moi:na je ustawic od wartosci minimalnej Ss
do maksymalnej 1 0min. Op6inienie wylqczenia oswietlenia - czas trwania zalqczenia
oswietlenia jest modyfikowany w spos6b ciqgly (.time-delay").
Funkcja LUX - identyfikacja pory dnia
Praca czujnika moi:e odbywac si� w warunkach oswietlenia dziennego i nocnego:
czujnik ruchu moi: dzialac niezalei:nie od pory dnia (ustawieni w pozycji '000")
lub przy oswietleniu otoczenia mniejszym nii: 5 lux (ustawienie w pozycji '001 ') .

SENS TME LUX

SENS TIME

� g��
01 :Sm
10 :8m

011
110
100
111

��s
90s
3mln
Smln
10mln

LUX
001 · Slux
010 30Lux
100-150Lux
000 , 2000Lux

...> PARAMETRYTECHNICZNE
Model

EMS-60

lndeks

CR-EMS600-10

Napiecte zasilania

220-240V /IC./ SOl-lz

C�tolfi�fal

S,8GI lz CW radar, Pi)Smo ISM

Pob6rmocy
Moc nadawc,a
K.)t detekcji NChu
Maksymalne obciil:ienie znamionowe

Strefa dLialania (SENS)

O,'JW
<0,2mW
180' /360"
I200W (iar6wk�. '3/XNA (energooszcz,:dne ir6dla swiatla), '3/XNA (ir6dla swiatla LED)
2m, Sm, 8rn (srednica), ,00;1;� regulacji

Op6micnic aasowc (TIME)

Ss, 30s, 90s, 3min, Smin, I Omif\ moniwost rc,gulacji

Nateienie Swiatla w otoczeniu (LUX)

5 lux, 30 lux, 150 lux. 2000 lux, moitiwosc regulacji

Pl�ko!t ruchu wytuywanego

0,6-1.Sm/s

Wysoko!t instalacji

l,Sm+3,5m

lemperntura otOCLenia - la

Normy zharmonizowane z Dy, ktywij LVD (bezpiecz r\stwa)
Normy ,ha,monizowane z Dyrektywij EMC
(kompatybilnosci elektromagne1yc,,1ej)
Masa

od -20'C do +40'C
PN [N 60669 2 I :2007 + A 1 :2009
PN-FN 550I5:XllJ-10/ PN-EN 61000-3-]:]()()7 1 Al

t

/\]:7010/ PN-FN 61000-3--3:7011 /PN-FN 61547:7009
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