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Slimmer verlichten met stekerbare sensoren

 

Met een slimme lichtregeling bespaart u energie en verlengt u de levensduur van uw lichtbronnen. Door te kiezen

voor een Llichtregeling met aanwezigheidsdetectie zorgt u ervoor dat verlichting niet onnodig brandt. Isolectra

biedteen breed spectrum aan stekerbare aanwezigheids- en bewegingssensoren. Hiermee bespaart utijd en kosten

en vergroot u bovendien de flexibiliteit van de installatie. Moet er iets worden aangepast of uitgebreid, dan is het

heel eenvoudig om de verschillende componenten te demonteren en te hergebruiken. Met onze stekerbare

sensorenoplossingen maakt u uw lichtregeling dus nog slimmer.
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Geavanceerde stekerbare sensoren

voor gecompliceerde toepassingen

De tijd dat sensoren alleen werden gebruikt voor het schakelenvan toiletverlichting

ligt ver achter ons. Enerzijds omdat we veel beter letten op ons energieverbruik en

omdat de technieken steeds meer verfijning toestaan, anderzijds omdat we er

steeds beter van doordrongen zijn welkerol de juiste lichtintensiteit speelt bij de

productiviteit en de sfeerbeleving in een ruimte. Deze voortschrijdende inzichten

hebben ervoor gezorgd dat we de verlichting tot in de finesses willen kunnen

regelen. Verlichting moetinteracteren met de aanwezigheid van personen, de

hoeveelheid daglicht, het doel waarvoor de ruimte gebruikt wordt en ga zo maar

door. Dit vraagt om innovatieve sensoren.

« Sensoren die kunnen worden ingezet in kantoren, hoge magazijnen en lange gangen

« Sensoren waarin de DALI-techniek op een slimme manieris geïntegreerd

« Sensoren die kunnen worden gecombineerd metde aansturing van HVAC-systemen

Het stekerbaar maken van zulke gecompliceerde oplossingen biedt grote

installatievoordelen en vraagt om een specialist die de beste oplossing bedenkt en

maakt. Isolectra is die specialist. Samen met B.E.G. (Europees marktleider op het

gebied van aanwezigheids- en bewegingsmelders) bieden wij een stekerbare

sensorenoplossing voor elke situatie. Binnen of buiten, van simpel tot complex.

   

9%

Onze samenwerking met B.E.G El
B.

 

B.E.G., Europees marktleider op het gebied van aanwezigheids- en

bewegingsmelders, voorziet al meer dan 40 jaar wereldwijd gebouwen van

vraaggestuurde en energiebesparende verlichtingsregelingen. Onze samenwerking

met B.E.G. begon in 2011. Door de oplossingen van B.E.G. stekerbaar aan te bieden,

zorgen we ervoor dat installateurs veel installatietijd kunnen besparen. Bovendien

is het stekerbaar installeren van aanwezigheids- en bewegingsmelders een stuk

minder foutgevoelig en blijft het systeem flexibel en eenvoudig aan te passen.

In deze catalogus staan onze meest gevraagde standaardoplossingen. Uiteraard

bieden we ook maatwerk. Allesis stekerbaar te maken, mits het zin heeft. Bent u op

zoek naar een maatwerkoplossing, neemt u dan contact met ons op.
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Verlichting

Verlichting bepaalt voor een groot deel de sfeer in een ruimte enis van grote
invloed op de productiviteit van mensen. Een te donkere parkeergarage zorgt

bijvoorbeeld voor een onveilig gevoel en te fel licht op kantoor kan leiden tot

hoofdpijnklachten. Omdat verlichting zo bepalend is voor de sfeer en de

productiviteit, is het belangrijk om de verlichting optimaal afte stemmen op
het gebruik van de ruimte en op de behoefte van de mensen die in die ruimte

werken of verblijven.

Bewegingsmelders- en aanwezigheidsmelders

Verlichting optimaal afstemmen op het gebruik van de ruimte kan via

bewegings- en aanwezigheidsmelders. Maar wat doen deze dan precies?
Bewegingsmelders zijn zodanig geconfigureerd dat zij op betrouwbare wijze

bewegende warmtebronnenin hun detectiebereik kunnen herkennen

Afhankelijk van de hoeveelheid omgevingslicht wordt het licht automatisch

ingeschakeld als beweging wordt gedetecteerd. Als geen beweging meer
wordt gedetecteerd, schakelt de melder na de ingestelde nalooptijd het licht

weer uit. Bewegings- en aanwezigheidsmelders werken natuurkundig gezien
volgens hetzelfde principe als de infrarood-technologie, doordat zij
bewegende warmtebronnen detecteren. Het enige verschil schuilt in de
inrichting van hun technische parameters. Bewegingsmelders detecteren

grotere bewegingen zoalsin gangen, en aanwezigheidsmelders detecteren ook
kleinere bewegingen zoals in kantoren.

Portfolio

lsolectra biedt u keuze uit meer dan 120 verschillende stekerbare sensoren.

Deze sensoren zijn geschikt voor vrijwel alle mogelijke toepassingen. Onze

sensoren zijn op verschillende manieren aan te sluiten. Zo weet u zeker dat

u de verlichting precies kunt inregelen zoals u dat wilt. Kijk voor meer

informatie over ons portfolio op www.isolectra.nl
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Alle voordelen op een rijtje

 

Ten opzichte van het installeren op de

conventionele manier,is stekerbaar

installeren van sensoren zestig tot

negentig procent sneller. U krijgt alles

kant-en-klaar aangeleverd!

De sensor wordt sneller geplaatst
Dat scheelt arbeidstijd en kan u een

besparing tot wel veertig procent
opleveren.

Omdat uw installatie kant-en-klaar

wordt geleverd, wordt er altijd volledig

geleverd. Bovendien kan het niet
verkeerd gaan. Alles kan maar op een

manier op elkaar worden aangesloten

Een geplaatste stekerbare sensor is
heel gemakkelijk aan te passen of uit

te breiden. U haalt de stekker eruit,

steekt het systeem op een andere

manier in elkaar en de uitbreiding of

aanpassing is een feit.

 

Gaat u verbouwenof verhuizen? Het

stekerbare materiaal is prima opnieuw

te gebruiken. Omdat stekerbare
sensoren heel eenvoudig hergebruikt
kunnen worden, passen ze goed
binnen de circulaire bouweconomie.

Stekerbareinstallaties van Isolectra
zijn zo eenvoudig dat bijna iedereen
hiermee kan leren werken. Dankzij het
nstallatiegemak van stekerbare
sensoren behoren menselijke
aansluitfouten tot het verleden.

Door conventionele verlichtings-
systemen te vervangen door slimme
verlichting kunt u veel geld en energie
besparen. De terugverdientijd is
korter dan vijf jaar en daarmee is dit
voor veel bedrijven een verplicht te
nemen energiebesparingsmaatregel.

Ee
Ei En
* *
* Ee  

Dit betekent dat u gebruik kunt maken
van de fiscale regeling
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Wiltu weten hoeveel u bespaart met de
stekerbare oplossingen van Isolectra?
Onze adviseurs gaan graag met u in
gesprek!
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Inhoudsopgave

Pagina Schakelsensoren J

12 _Hoofdstuk 1 KLEINE KANTOREN / FOYERS Aanwezigheidsmelder

20 Hoofdstuk 2 GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN Aanwezigheidsmelder

26 Hoofdstuk 3 GANGEN / OVERLOPEN Aanwezigheidsmelder, Bewegingsmelder

30 Hoofdstuk 4 SANITAIRE INSTALLATIES / TECHNISCHE RUIMTES / KLEEDRUIMTES Aanwezigheidsmelder

38 Hoofdstuk 5 VOCHTIGE SANITAIRE INSTALLATIES / TECHNISCHE RUIMTES / KLEEDRUIMTES Aanwezigheidsmelder

40 Hoofdstuk 6 HOGE RUIMTES Aanwezigheidsmelder

42 Hoofdstuk 7 OVERIGE RUIMTES SPORTZALEN / OPSLAGRUIMTES / MAGAZIJNGANGEN Aanwezigheidsmelder

DALI-sensoren J

46 Hoofdstuk 8 KLEINE KANTOREN / FOYERS Aanwezigheidsmelder

54 _Hoofdstuk 9 GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES/ KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN Aanwezigheidsmelder

62 Hoofdstuk 10 GANGEN / OVERLOPEN Aanwezigheidsmelder

64 Hoofdstuk 11 KLASLOKALEN / CONFERENTIERUIMTES / KANTOORTUINEN Lokaal onafhankelijk adresseerbare DALI-melder

66 Hoofdstuk 12 KLEINE KANTOREN / FOYERS Adresseerbare DALISYS-melder

70 Hoofdstuk 13 KLEINE RUIMTES Adresseerbare DALISYS-melder

72 Hoofdstuk 14 GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN Adresseerbare DALISYS-melder

74 _Hoofdstuk 16 HOGE RUIMTES / HALLEN / LOODSEN / MAGAZIJNEN Adresseerbare DALISYS-melder

76 Hoofdstuk 17 GANGEN / OVERLOPEN Adresseerbare DALISYS-melder

78 Hoofdstuk 18 BUITENRUIMTES / BINNENPLAATSEN / GROTE RUIMTES Adresseerbare DALISYS-melder
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Pagina

 

DIM-sensoren J
 

82 Hoofdstuk 19 KLEINE KANTOREN / FOYERS Aanwezigheidsmelder
 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Hoofdstuk 20 GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN Aanwezigheidsmelder

4 Hoofdstuk 21 GANGEN / OVERLOPEN Aanwezigheidsmelder

KNX-sensoren

98 Hoofdstuk 22 KLEINE KANTOREN / FOYERS Melder metuitgebreide toepassingsmogelijkheden

104 Hoofdstuk 23 GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden

106 Hoofdstuk 2 GANGEN / OVERLOPEN Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden

108 Hoofdstuk 25 HOGE RUIMTES / HALLEN / MAGAZIJNEN Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden

110 Hoofdstuk 26 FOYERS / GANGEN / OVERLOPEN / KASTEN / SANITAIRE RUIMTES Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden

114 Hoofdstuk 28 HALLEN / GROTE RUIMTES / BINNENPLAATSEN Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden
 

116 Hoofdstuk 29 Goed om te weten
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Detectiehoek

Bereik (ca.] in meter

Beschermingsgraad

Aanbevolen montagehoogte

Benodigde inbouwhoogte

Schakelvermogen

Tijdinstellingen

Helderheidswaarde

Nachtverlichting

Oriëntatieverlichting

Kabellengte

Master-toestel met 1 - 10 V dimuitgang

Master-toestel met DALI-uitgang

KNX aansluiting

Stroom opname

Gatmaat

HVAC contact

Fe=female + M= male 10 Isolectra  Catalogus Sensoren



Verlichting laten branden terwijl er niemand aanwezig is. Dat is zonde van de

energie, van het geld en slecht voor het milieu. Met is het heel

eenvoudig om 230V-verlichting aan en uit te schakelen op basis van aanwezigheid

en/of op basis van het daglichtniveau. Zo voorkomt u datverlichting onnodig brandt

en bespaart u kosten. Uiteraard is het mogelijk om meerdere verlichtingsgroepen

en een HVAC-kanaal aan te sturen. Bovendien kunt u ervoor kiezen om een

pulsdrukker op te nemen in het systeem, zodat het licht ook handmatig bediend

kan worden. In dit hoofdstuk vindt u onze meestverkochte schakelende stekerbare

aanwezigheids- en bewegingssensoren in 1-, 2- en 3-kanaalsuitvoering.

We hebben de sensoren onderverdeeld op basis van de ruimte waarin u ze wilt

toepassen. Alle sensoren worden kant-en-klaar stekerbaar met

Wieland-aansluitleidingen geleverd.
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KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

9%
Productinformatie
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60Hz

W ca. 0,4 W

ds Verticaal 360°
@ 10m dwars
@ 6m frontaal

@ 4m zittende activiteit

TI Montagehoogte: « Min: 2m « Max.: 5m
* Aanbevolen: 2,5m

[P)[O])  1e-1P20 tassen
 

Type 4

SB02M

1x licht kanaal

Bewaakt oppervlak 4

« 79m?

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-PD-1C-E,

Ò IR-Adapter voor Smartphones

« Aanwezigheidsmelder met een potentiaalvrij
contact

« Master-toesteluitvoering

« Eén kanaal voorhet schakelenvan verlichting

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

« Slave SB02S.405 met 5m aansluitkabel

« Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

« Gatmaat 68mm

 

 

Kanaal1 (lichtsturing potentiaalvrij)

1 2300 W, cos b =1
{ 1150 VA, cos & = 0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ip(20ms)= 165 A

Max. inschakelstroom Ip(200ys)= 800 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

® 15 s - 30 min, impuls

G£ 10-2000 Lux

Gemengde Lichtmeting
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In/uit uitvoering SBO2M.000 (GST18i3°® Wit F / Zwart M) J

SCHAKELSENSOREN

 

De In/uit uitvoering is bedoeld voorhet aansluiten van
één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke
tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld
worden middels H-verdelers. De functie van de
slavemelder en pulsdrukkeris niet aangesloten.

 

AD \

Schakelverdeler uitvoering SB02M.501 (GST1813° Bruin M) J

> >
Zom? Wieland GSTI8I3 koppelkabel 92.030,6953.1 Zhamm? Wieland GST1813 koppelkabel

. tamme? Wieland GST18i3 koppelkabel

ci
 

    
S802M.000

 

 

De Schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naar de verlichting
De functie van de slavemelder en pulsdrukker is niet

aangesloten.

 

Master uitvoering SB02M.701 (GST18i6® Pastel Blauw M])

92.030.0153.1
amm? Wieland GST18koppelkabel

GE
2Yamm? Wieland

GST183 koppelkabel
   

 

    GEE
2/amm? Wieland
GST1813 koppelkabel

AD
'SB02M.501

Z

 

 

De Master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan
doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep aansturen.

 

AD

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen,

Wamm? Wieland GST1813 koppelkabel
     

  

sBa2m.701

   
  

     

   

——GUEE 24eWieland CST1ei9 koppelkabel

SENSORMASTERBOX:
2980GFN003 1amm?
2980HFN003 2%amm*

2mmWieland
CST1813 koppelkabel

 

   Pulsdrukker 'S8025.405
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KLEINE KANTOREN / FOYERS ® ® ©

  

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens & Productinformatie

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz * Miní-aanwezigheidsmelder, __
Master-toesteluitvoering voor binnen

Afmetingen: Sensorkop o 45x37mm « Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Vermogensdeel: 165x24x24mm (lxbxh) « Uitbreiding van detectiebereik met slave

toestellen mogelijk

ca. 0,5 W « Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

Verticaal 360°
« Slave SB09S.405 met 5m aansluitkabel

 

0 10 m dwars
@ 6 m frontaal « Montage met klemmen (meegeleverd) voor
@ 4 m zittende activiteit armaturen of met veerklemmen voor verlaagde

Montagehoogte: « Min.: 2m « Max.: 5m Plafonds

« Aanbevolen: 2,5m * Inclusief 4 45mm afdekring en afdeklamellen

Hes IB= IP20 Klasse Il ns
SBO9M Belhpaasse « Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

45cm kabellengte

“eGatmaat

34mm

mm

Welllchbikariaal R-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-PD-1C-E, LE
IR-Adapter voor Smartphones

Bewaakt oppervlak J Uitsluitend programmeerbaar met
«79m? noodzakelijke afstandsbediening!

« 13m? kleinere bewegingen

I
g

fl
Ni
e

 

Kanaal1 (lichtsturing potentiaalvrij) J

2300 W‚ cos &

1150 VA, cos & =0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ip(20ms)=165 A
Max. inschakelstroom Ip(200us)=800 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

 

z
n

 

 

® 30 s - 30 min, impuls

10 - 2000 Lux Opmerking: Monteer eerst de sensor besturing
LMESMAP Gé Gemengdelichtmeting stekerbaar en daarna de PIR afmonteren2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit
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9 O®
Combi uitvoering SB09M.010 (GST18i6° Wit F / Zwart M)

SCHAKELSENSOREN

 

De Combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één lichtgroep. De gecombineerde connector maakthet
mogelijk de inkomende voeding en de geschakelde
voeding aan te sluiten. De functie van de slavemelder en

pulsdrukkeris niet aangesloten

A
E

Schakelverdeler uitvoering SBO9M.501 (GST1813° Bruin M) J

 

    2m? Wieland ==
GST1813 koppelkabel

fam? Wieland GST1813 koppelkabel  

mmm
»_SB09M010

 

 

De Schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a.

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

á twee geschakelde uitgangen naar de verlichting.
f ai De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

Ì aangesloten.

Master uitvoering SB09M.701 (GST18i6® Pastel Blauw M])

92.030,0153.1__1Yámm? Wieland GSTI8I3 koppelkabel

    
    

Zimm? Wieland GST1813 koppelkabel

ÚlE
mi zi

ì EEE 3 SBO9M 501

'2Vamm?Wieland GSTI8I3 koppelkabel

 

 

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een
pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
E

T De Master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

Ï SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep aansturen.

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen,

 

     amm? Wieland GST18I3 koppelkabel

   
   

   
    

DIEKE
sano701

an Mme

ES eee
2amm’ Wieland FSraa sensorvastengoxSponoeNaaa Tm”SanneNorsaanne

    

|
Pulsdrukker

S8095405
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KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

Afmetingen: Sensorkop & 52x60mm

ca. 0,3 W

Verticaal 360°

@ ?m dwars
@ 6m frontaal
@ 3m kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min.: 2m « Max: 5ma
g
e

* Aanbevolen: 2,5m
 

Type 4

SB11M

1x licht kanaal

Bewaakt oppervlak J

« 63m? dwars

« 7m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

[P[O)  e-iP2o kassen

IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-PD-1C-E,

IR-Adapter voor Smartphones

Uitsluitend programmeerbaar met
noodzakelijke afstandsbediening!

 

Kanaal1 (lichtsturing potentiaalvrij) J

2300 W‚, cos 1
{ 1150 VA, cos & =0,5

300 W LED

 

Max. inschakelstroom Ip(20ms)=165 A
Max. inschakelstroom Ipl200us)=800 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

D 5 min - 30 min, impuls

GE 20 - 2000 Lux
Gemengdelichtmeting

« Bijzonder vlakke aanwezigheidsmelder zonder extra
voedingseenheid

* Zichtbare hoogte van 0,85mm

« Master-toesteluitvoering

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

* Slave SB11-S-FLAT

« Montage met klemmen (meegeleverd) voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde

plafonds

« Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

« Gatmaat 44mm mm,

EA
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O@@®®
Schakelverdeler uitvoering SB11M.501 (GST1813° Bruin M) ‚

92.030.0152.1 Wamm? Wieland GST183 koppelkabelDe schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a.
een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding CE

 

welke tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft À EnME End
twee geschakelde uitgangen naarde verlichting em CSTkoppelkabel TP T_GST1S koppelkabel

hz De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet SB11M.501

 

En aangesloten.

mm

   > Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen 17Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

@O®e
Productinformatie
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/50 Hz

Ü ca. 0,5 W

dn Verticaal 360°

® 10m dwars
Sd] 9 6m frontaal

@ 4m zittende activiteit

TH Montagehoogte: + Min.: 2m « Max: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

[P)[D] 1e-1P20 tassen
 

Type

SBO2M2CHVAC

1x licht kanaal

1x potentiaalvrij contact

Bewaakt oppervlak &

« 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melderlopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

5 IR-PD-2C, IR-PD-Mini,

À IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing potentiaalvrij}

2300 W‚ cos
1150 VA, cos b = 0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ip(20ms)=165 A
Max. inschakelstroom Ip(200js)=800 A

Maakcontact/NO - met
Wolfraam-voorloopcontact

B 15 s - 30 min, impuls

Gi 10 - 2000 Lux
Gemengde lichtmeting

Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

 

a
r

Sluitcontact, 3 A, 230 V, cos db =1

Nalooptijd 5 min - 120 min, alarm impuls,
impuls

Gemengdelichtmeting

Aanwezigheidsmelder met cirkelvormig

detectiebereik

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Één potentiaalvrij contact voor het bedienen van
HVAC

Master-toesteluitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor

mogelijk

Slave SB02S.405 met 5m aansluitkabel

Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

(15 min HVAC)

Gatmaat 68mm
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O®®
Combi uitvoering SBO2M2CHVAC.010 (GST15i2° Wit M,‚ GST18i6® Wit F / Zwart M) }
 

De combiuitvoering is bedoeld voor het aansluiten van OD
één lichtgroep en het bedienen van HVAC. me
De gecombineerde connector maakt het mogelijk de 5
inkomende voeding en de geschakelde voeding aan te

sluiten. Voor het aansluiten van HVAC is er een aparte

tweevoudige connector. De functie van de slavemelder
en pulsdrukkeris niet aangesloten.

  Wamm? Wieland GST1813 koppelkabel

  

  
    

  

gn’Wieland
GST 1813 koppelkabel

 

SBO2M2CHAVC.010

 

Schakelverdeler uitvoering SB02M2CHVAC.501 (GST15i2® Wit M,‚ GST1813° Bruin M) J
 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a.
een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naar de verlichting. Voor
het aansluiten van de HVAC is er een aparte tweevoudige

connector. De functie van de slavemelder en

9203001531
Tamme? Wieland GST183 koopelkabel

   

     

  

2Yamm? Wieland GST183 koppelkabel Zlamm* Wieland GST183 koppelkabel

pulsdrukkeris niet aangesloten.

 

SBO2M2CHVAC.501

Master uitvoering SBO2M2CHVAC.701 (GST15i2® Wit M‚ GST18i6® Pastel Blauw F)
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een
pulsdrukker enslaves op aante sluiten. Voorhet
aansluiten van HVACis er een aparte tweevoudige

connector. De inkomende voeding welketevensfungeert
als backbone kan doorgekoppeld worden in de Eran
SensorMasterBox. De SensorMasterbox kan één

verlichtingsgroep aansturen.

SENSORMASTERBOX,
2980GFN003 1/amm*
2980HFN003 2Vamm2   

Pulsdrukker

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen,
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GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens

®O®e
Productinformatie
 
 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz * Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik
 

W ca. 0,6 W « Potentiaalvrij contact
 

do Verticaal 360° » Master-toesteluitvoering
 

@ 24m dwars
@ 8m frontaal
@ 6,4m zittende activiteit

 

 

 

TH Montagehoogte: « Min.: 2m « Max: 5m
* Aanbevolen: 2,5m

[P)[O]  1B-1P20 Kasse 1
IR-PD-1C, IR-PD-Mini, IR-PD-1C-E,

b \R-Adapter voor Smartphones

hees, Kanaal1 (lichtsturing potentiaalvrij)
SB04M gp j

ï 2300 W, cos ò 1
1x licht kanaal Á 1150 VA, cos p =0,5

300 W LED

Bewaakt oppervlak v Max. inschakelstroom Ip(20ms)=165 A
Max. inschakelstroom Ip(200s)=800 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

® 15 s - 30 min, impuls

G& 10 - 2000 Lux

Gemengde lichtmeting

« 452m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor

mogelijk

« Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

« Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

« Gatmaat 68mm 48mm,

JE
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9%
In/Uit uitvoering SB04M.000 (GST18i3® Wit F / Zwart M)

SCHAKELSENSOREN

 

De In/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

‚ één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke

tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden middels H-verdelers. De functie van de

slavemelder en pulsdrukkeris niet aangesloten.

€

Schakelverdeler uitvoering SBO4M.501 (GST1813® Bruin M) J

> >

2Vammmn* Wieland GST1813 koppelkabel 92.030.6953.1 2Vamm’ Wieland GST183 koppelkabel

EETEEE
Tamme? Wieland GST18I3 koppelkabel

'SBo4M.000 b

hdd

 

 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a.

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naar de verlichting.

De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

aangesloten.n
s

Master uitvoering SBO4M.705 (GST18i6°® Pastel Blauw M)

92.030,0153.1

      
2lamm? Wieland
CST1813 koppelkabel

=p 2e? Wieland
OST 1813 koppelkabel

Bd
'SBOGM.501

 

 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

pulsdrukker en slaves op aante sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep aansturen.G
n

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aante schaffen.

Á 'SB04M.705 í h

   
    
  

 

    

GLE OE2:Wieland GSTI83 koppelkabel
2/mm? Wieland ed
GST18i3 koppelkabel SENSORMASTERBOX.

2980GENO03 1Vemm?
298DHFN003 2%4mm?

sB04S405 Pulsdrukker SB04S405
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GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN O®e

  

 

 

 

 

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens } Productinformatie

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz * Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik

W ca. 0,5 W e Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

do. Verticaal 360° . Eenes contact voor het bedienen van

0 24m dwars
dem frontaal « Master-toesteluitvoering

O 6,4m zittende activiteit « Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
TH Montagehoogte: « Min.: 2m « Max.: 5m mogelijk

» Aanbevolen: 2,5m
en « Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel
[P][O])  1e-1P20 Ktasse EEE

e Alarmimpuls: alleen activeren bij drie erkende
a iKabellengte 45cm bewegingen binnen 9 s

Type v DeWelagen * Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux
IR-PD-2C, IR-PD-Mini, (15 min HVAC]
IR-Adapter voor Smartphones

 

SB04M2C
« Gatmaat 68mm

 

1x licht kanaal Kanaal1 (lichtsturing potentiaalvrij)

1x potentiaalvrij î 2300 W‚ cos & =1

{ 1150 VA, cos & = 0,5

Bewaakt oppervlak 300 W LED

« 452m? dwars Max. inschakelstroom Ip(20ms)=165 A
« 32m? kleinere bewegingen Max. inschakelstroom Ip(200ys)=800 A

Maakcontact/NO - met
Wolfraam-voorloopcontact

® 155 - 30 min, impuls

G5 10 - 2000 Lux

Kanaal2 (toestelsturing potentiaalvrij)

1
{ Sluitcontact, 3 A, 230 V, cos &

  

1 Dwars langs de melder lopen ® 5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls
2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit ____Bemengdelehteeng
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O@@®®
Combi uitvoering SBO4M2CHVAC.010 (GST15i2® Wit M‚ GST18i6® Wit F / Zwart M)
 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van OD

één lichtgroep en het bedienen van HVAC

De gecombineerde connector maakt het mogelijk de Ë
1Yamm? Wieland GST183 koppelkabel

     

 

inkomende voeding en de geschakelde voeding aan te

sluiten. Voor het aansluiten van HVACis er een aparte

tweevoudige connector. De functie van de slavemelder

en pulsdrukker is niet aangesloten. gent Woland BETTS kopen haet  'SBO4M2CHVAC.010

Schakelverdeler uitvoering SBO4M2CHVAC.501 (GST15i2® Wit M, GST18i3° Bruin M) J
 

OD De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a OD

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

    

EE
welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld Tamme Wieland GSTI83 koppelkabel 9703001531 Wmm? Wieland GST1&: appellabel
worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naarde verlichting. Voor en
het aansluiten van de HVACis er een aparte tweevoudige in

8 WamVlieland =p mmEE
conenctor. De functie van de slavemelder en SBO4M2CHVAC.501 GST1813 koppelkabel GST1813 koppelkabel  
pulsdrukker is niet aangesloten

id

Masteruitvoering SBO4M2CHVAC.705 (GST15i2° Wit M‚ GST18i6° Pastel Blauw M]) }
   De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een Wmm Wieland SSTKppelkafel
À pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. Voor het SBO4M2CHVAC.705

es aansluiten van HVAC is er een aparte tweevoudige haf k
an

 

connector. De inkomende voeding, welke tevens

fungeert als backbone, kan doorgekoppeld worden in —

de SensorMasterBox. De SensorMasterbox kan één Gra koppel
  
    

  

SENSORMASTERBOX:
2980GEN003 1 Vamm?

verlichtingsgroep aansturen. 2980HEN003 2%amm?
Tamme Wieland tamm? Wieland GSTI813 koppelsnaer
GST1813 koppelsnoer Í
  

 

     

  
Puisdrukker

GE se0S105 50045405

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen    23Catalogus Sensoren  Isolectra



GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder} Technische gegevens J

@O®e
Productinformatie J
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/50 Hz

ca. 0,5 W

Verticaal 360°

} 24m dwars
@ 8m frontaal
0 6,4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: e Min: 2m « Max.: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

1B= IP20 Klasse Il
 

Type \
SB04MDUO

2x licht kanalen

Bewaakt oppervlak

 452m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

 

j
e
e

fl
i
e

Kabellengte 45cm

IR-PD-Mini, IR-PD-DUO,
IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal 1 en kanaal 2 (lichtsturing) J
a
r

2300 W‚ cos &
1150 VA, cos & = 0,5

300 W LED

 

Max. inschakelstroom Ipl20ms)=165 A
Max. inschakelstroom Ipl200ys)=800 A

GC:

2x Maakcontact/NO - met
Wolfraam-voorloopcontact

15 s - 30 min, impuls

10 - 2000 Lux

Gemengde lichtmeting

‘Aanwezigheidsmelder voor twee afzonderlijke
lichtgroepen
Twee onafhankelijke, beweegbare lichtsensoren,

bv. raam- en gangzone

Master-toesteluitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

Gatmaat 68mm éemm

ZEE
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O@@®®
Schakelverdeler uitvoering SBO4DUO (2x GST18i6® Zwart M / Bruin F / 2x Wit F)

— —De schakelverdeler uitvoering wordt uitgevoerd met vroor Bidtand Grhoest

een dubbele pulsdrukker. Hiermee kunnen individueel ERGEE zie gE

de 2 lichtgroepen bediend worden. De functie van de mannen

slavemeldersis niet aangesloten. GST18i3 koppelkabel

  

  

tamme? Wieland GST1813 koppelkabel
1amm? Wieland GST1813 koppelkabel  
  saouDuo

 

Pulsdrukker

   > Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen. 25Catalogus Sensoren  Isolectra



GANGEN / OVERLOPEN

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens

@O®e
Productinformatie
 

 

Type J

SBO4MCOR

1x licht kanaal

Bewaakt oppervlak v

« 250m?

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melderlopen

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

Ü ca. 0,5W

dn Verticaal 360°

Ki 0 40m dwars
@ 20m frontaal

* Aanwezigheidsmelder speciaal voor brede en
lange gangen

« Potentiaalvrij contact

« Master-toesteluitvoering

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

 

 

 

 

4 Verplichte montagehoogte:
edAm =Lbm « Slave SBOSCOR.405 met 5m aansluitkabel

[we|[0] 1B= I[P20 Klasse Il * Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

IR-PD-1C, IR-PD-Mini, IR-PD-1C-E, « Gatmaat 68mm £8mm

Ò IR-Adapter voor Smartphones LEE

Kanaal1 (lichtsturing)

ï 2300 W‚ cos & =1
{ 1150 VA, cos & =0,5

300 W LED
Max. inschakelstroom lp(20ms)=165 A
Max. inschakelstroom Ip(200ys)=800 A

1x Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

B 15s - 30 min, impuls

GE 10 - 2000 Lux

Gemengdelichtmeting

 

Opmerking: Wij adviseren de sensorenuit het hart
van de gang te plaatsen voor een beteredetectie.
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9%
In/Uit uitvoering SBO4MCOR.000 (GST18í3° Wit F / Zwart M) J

SCHAKELSENSOREN

 

De In/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke

tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld worden

middels H-verdelers. De functie van de slavemelder en

pulsdrukkeris niet aangesloten.

 

Schakelverdeler uitvoering SBO4MCOR.501 (GST1813° Bruin M)

 

> ind2mWieland GST183 koppelkabel 9209069531 2m? Wieland GST18iS koppelkebel

GEE
Wmmt Wieland GST183 koppelkabel   
mdm

 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naarde verlichting.

De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

aangesloten.

 

Master uitvoering SBO4MCOR.705 (GST18i6°® Pastel Blauw M) J

 

1famm? Wieland GST18I3 koppelsnoer 92,030.0153.1 tamme? Wieland GST18I3 koppelsnoer

sEmnmmsEWieland rfZlamm? Wieland =>
GST189 koppelsnoer GST18I3 koppelsnoer

 

SBOuMCOR501

 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep aansturen.

 > Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aante schaffen.

       
 

 

     

SBO4MCOR.705 Tamme? Wieland GST18I3 koppelkabel,

EDOEn
sensoRMasTERBOE
2980GFNOD3 1/emm
2980HFN003 2/amm*

2lamm? Wieland
GST1813 koppelkabel

  

   

Tamme? Wieland GST18I3 koppelkabel

  
    

Tammé Wieland
SBO4CORS.405 Pulsdrukker GST1Bkoppelkabel 'SBO4CORS.405
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GANGEN / OVERLOPEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie
 

 

Type 4

SBO4MCOR-2C

1x licht kanaal

1x potentiaalvrij

Bewaakt oppervlak v

« 250m?

GE
1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

W ca. 0,5 W

dn Verticaal 360°
ne 0 40m dwars

@ 20m frontaal

4 Verplichte montagehoogte:
* 2,4m -2,6m

[P)[O) e-iP2o krassen

 

IR-PD-2C, IR-PD-Mini,
ú IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

1 2300 W‚ cos &
/ 1150 VA, cos & = 0,5

300 W

Max. inschakelstroom Ip(20ms)=165 A
Max. inschakelstroom Ip(200ys)=800 A

1x Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

® 15 s - 30 min, impuls

GE 10 - 2000 Lux

Kanaal2 (toestelsturing potentiaalvrij} }

 

( Sluitcontact, 3 A, 230 V, cos b =
5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls

Gemengdelichtmeting

* Aanwezigheidsmelder speciaal voor brede en
lange gangen

« Master-toesteluitvoering

« Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

« Één potentiaalvrij contact voorhet bedienen van
HVAC

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

« Slave SBOSCOR.405 met 5m aansluitkabel

* Alarmimpuls: alleen activeren bij drie erkende
bewegingen binnen 9 seconden

e Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux
(15 min HVAC)

« Gatmaat 68mm

 

 

Opmerking: Hetplaatsen van deze sensor op het

plafond aan de zijkant van de gang zal voor een betere

detectie zorgen. Hetplaatsen in het midden van de

gang geeft net iets minder snel detectie.
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9 @O®e
Combi uitvoering SBO4MCOR2C.010 (GST15i2® Wit M,‚ GST18i3® Wit F / Zwart M)

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één lichtgroep en het bedienen van HVAC. De

gecombineerde connector maakt het mogelijk de
inkomende voeding en de geschakelde voeding aan te

sluiten. Voor het aansluiten van HVACis er een aparte

tweevoudige connector. De functie van de slavemelder

en pulsdrukkeris niet aangesloten.

 

Schakelverdeler uitvoering SBO4MCOR2C.501 (GST15i2® Wit M‚ GST18i3® Bruin M) J

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naar de verlichting. Voor

het aansluiten van de HVACis er een aparte tweevoudige

conenctor. De functie van de slavemelder en

pulsdrukkeris niet aangesloten

 

Masteruitvoering SBO4MCOR2C.705 (GST15i2° Wit M,‚ GST18i6°® Pastel Blauw M)

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. Voor het

aansluiten van HVAC is er een aparte tweevoudige

connector. De inkomende voeding welke tevens

fungeert als backbone kan doorgekoppeld worden in

de SensorMasterBox. De SensorMasterbox kan één

verlichtingsgroep aansturen.

 > Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

KE

Ke

  
SBOÁMCOR2C.010

5) tamm? Wieland GSTI8G koppelkabel

  

‘WmmWieland GST1813 koppelkabel

92.030.0153.1   Tam? Wieland GST18I3 koppelkabel

SCHAKELSENSOREN

2lamm*Wieland GST1813 koppelkabel

 

  

 

GEE GEE
  

 

   

   
2lamm’ Wieland
GST1813 koppelkatel

Vamm? Wieland GST18i3

 

     
SBO4CORS.J05

2Yamm? Wieland
GST183 koppelkadel

koppelkabel

prise U

 

  

Tamme? Wieland GST18I3 koppelkabel

2lamm? Wieland
GST183 koppelkabel

SENSORMASTERBOX:
2980GEN003 1amm?.
298DHFN003 2Yamm?

Tamm! Wieland
GST18i3 koppelkabel

 

2lamen? Wieland
GST183 koppelkabel
   

 

  

    
  

    
SBO4CORS 405
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SANITAIRE INSTALLATIES / TECHNISCHE RUIMTES / KLEEDRUIMTES O®e

  

 

 

  

 

 

 

 

Plafond bewegingsmelder J Technische gegevens } Productinformatie

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz * Cirkelvormige detectiezone

W ca. 0,3 W e Plafond bewegingsmelder voor binnengebruik
met 360° detectiebereik

ds Verticaal 360° « Voor montagein verlaagde plafonds

@ 8m dwars e 5
 4,8m frontaal « Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

@ 3,2m kleinere bewegingen « Eenvoudige parametrering via afstandsbediening

El Montagehoogte: Aanbevolen « 2,5m _Loptioreel)
OEE « Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen
[e][O] e= 1P2s Kasse Md

En « Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

e « Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken
Kanaal1 (lichtsturing) J montage leverbaar

ls EET __« Fabrieksinstelling: Gevoeligheid hoog, nalooptijdSB02BL2 1 1000 W‚ cos 1 En enn ng: een oog, nalooptij
{ 500 VA, cos $ =0,5 min, inschakeldrempe ux

« Gatmaat 68mm Semm
1x licht kanaal 1x p-contact, maakcontact/NO

Bewaakt oppervlak v ® 15 s - 60 min, impuls

« 50m? dwars
GG 10-2000Lux

Opmerking: Het plaatsen van deze sensor op het
1 Dwars langs de melder lopen plafond aan de zijkant van de gang zal voor een betere

2 Frontaal naar de melderlopen detectie zorgen. Het plaatsen in het midden van de

3 Zittende activiteit gang geeft net iets minder sneldetectie
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O@@®®
Combi uitvoering SB02BL2.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M) J
 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één lichtgroep. De gecombineerde connector maakt het

mogelijk de inkomende voeding en de geschakelde

 

  2lsmm? Wieland GST18I3 koppelkabel 2Ysmm? Wieland GST183 koppelkabel  
voeding aante sluiten

 

D
d

an

   
seo2BL2.010

Schakelverdeler uitvoering SB02BL2.501 (GST18i3® Bruin M) J

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a Safan tam? Wieland GST18i3 koppelkabel
een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft ried ESE
twee geschakelde uitgangen naar de verlichting Zen BerleeGST1813 koppelkabel =

‘sBo28L2.501

-)—

   > Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen Oe 31Catalogus Sensoren  Isolectra



SANITAIRE INSTALLATIES / TECHNISCHE RUIMTES / KLEEDRUIMTES

Plafond bewegingsmelder J Technische gegevens J

@O®e
Productinformatie J
  

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz ® Cirkelvormige detectiezone
 

Ü ca. 1W

@ 10m dwars
@ 6m frontaal

@ 4m kleinere bewegingen

 

» Aanbevolen: 2,5m

[P)[O] 1e-1P20/ Klassen

dn Verticaal 360°

TH Montagehoogte: e Min: 2m « Max.: 5m

 

Kanaal1 (lichtsturing)

 

Type J ï 2000 W, cos
SB03 { 1000 VA,cos & =0,5

Max.inschakelstroom IP (null ms) = 80 A
1x licht kanaal

1x maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

Bewaakt oppervlak

« 79m? dwars ® 30 s - 30 min, impuls

« 13m? kleinere bewegingen GE
10 - 2000 Lux

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

« Speciaal optisch systeem voor de detectie van de

kleinste bewegingen

« Eén kanaal voor schakelen verlichting

« Krachtig relais voor schakelen van grote
lampvermogens

« Standaard impulsfunctie (gong)

« Gatmaat 68mm

 

dn
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O®
In/Uit uitvoering SB03.000 (GST1813® Wit F / Zwart M) ‚

SCHAKELSENSOREN

 

De In/Uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke

tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld
worden middels H-verdelers.

 

Schakelverdeler uitvoering SB03.501 (GST18i3° Bruin M) J

> rn
2lamm?Wieland GST18i3 koppelkabel 92.030.6953.1 2Yamm? Wieland GST18i3 koppelkabel

EEE FEEME
Tamme? Wieland GST18I3 koppelkabel   

 

S803.000

pm

 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naarde verlichting

Combi uitvoering SB03.010 (GST18i6° Wit F / Zwart M) &

92.030.0153.1
1/amm? Wieland GST183 koopelkabel

GEE
2Vamm” Wieland
GST1813 koppelkabel

      
   
GEE
2/amm? Wieland
GST1813 koppelkabel

  

 

mn

S803.501

 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één lichtgroep. De gecombineerde connector maakt het

mogelijk de inkomende voeding en de geschakelde

voeding aante sluiten

 > Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen

  

 

—

    
 

>
2lamm? Wieland GST1813 koppelkabel Hamm? Wieland GST1813 koppelkabel

 

S803.010
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SANITAIRE INSTALLATIES / TECHNISCHE RUIMTES / KLEEDRUIMTES O% ®

  

 

Plafond bewegingsmelder J Technische gegevens & Productinformatie J

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz ® Instelbaar met optionele afstandsbediening

W ca. 0,5 W + Eén kanaal voorhet schakelen van verlichting
 

di» Verticaal 360° « Speciaal optisch systeem voor de detectie van de

ide kleinste bewegingen

Bman mGatmaaldemn
Z 6m frontaal '

@ 4m kleinere bewegingen

« Aanbevolen: 2,5m

(P[D]  1e-1P2s/ Kiessen

IR-PD3N, IR-PD-Mini,
bh \R-Adapter voor Smartphones

 

 

 

 

een Kanaal1 (lichtsturing)

ï 2300 W‚ cos & =1

1x licht kanaal { 1150 VA, cos & =0,5
300 W LED

1x maakcontact/NO — metBewaakt oppervlak v
Wolfraam-voorloopcontact„79m? dwars _hinarlepeond

« 13m? kleinere bewegingen ® 30 s - 30 min, impuls

GE 10 - 2000 Lux

 

1 Dwarslangs de melder lopen
2 Frontaal naar de melder lopen
3 Zittende activiteit
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In/Uit uitvoering SBO3N.000 (GST18í3® Wit F / Zwart M) J

SCHAKELSENSOREN

 

De In/Uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke
tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld
worden middels H-verdelers.

 

DD

Schakelverdeler uitvoering SBO3N.501 (GST1813° Bruin M) }

> >
Zimm? Wieland GST18I3 koppelkebel 92.030,6953.1 2lamm? Wieland GST18I3 koppelkabel

n__n
Warmm? Wieland GSTI813 koppelkabel

   
 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naar de verlichting

 

DS

Combi uitvoering SBO3N.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M)

92.030.0152.1
Wmm Wieland GST1313 koppelkabel

Em
2amm? Wieland

id ®_GST1813 koppelkabel

 

  

 

ETR
2e? Wieland
GST18I3 koppelkabel

 

Been
lS

SBO3N.501

 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één lichtgroep. De gecombineerde connector maakthet
mogelijk de inkomende voeding en de geschakelde
voeding aan te sluiten

 

lS

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen,

2\smm? Wieland GST18I3 koppelkebel emme? Wieland GST1813 koppelkabel

er =>  
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SANITAIRE INSTALLATIES / TECHNISCHE RUIMTES / KLEEDRUIMTES

Plafond bewegingsmelder Technische gegevens J

@O®e
Productinformatie
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz « Mini-bewegingsmelder voor binnen
 

Ü ca. 0,5W « Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
 

dn Verticaal 360°

0 10m dwars
7 6m frontaal

@ 4m Zittende activiteit

ET Montagehoogte: « Min.: 2m « Max: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

 

Type J

SB09

1x licht kanaal

Bewaakt oppervlak v

* 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melderlopen

3 Zittende activiteit

(e[D] zor kussen

BA Kabellengte 45cm

Kanaal1 (lichtsturing potentiaalvrij)

1 1000 W‚ cos & = 1
/ 500 VA, cos ò = 0,5

200 W LED

Max. inschakelstroom Ipl20ms) = 165 A
Max. inschakelstroom Ipl200ys) = 800 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

® 30 s - 30 min, impuls

G£ 10-2000 Lux

« Eenvoudig instelbaar op het toestel zelf met
potentiometers

* Vermogensonderdeel past in de opening voor de
melder in het plafond (bij 34mm 0)

* Montage met klemmen meegeleverd voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde
plafonds

Inclusief @ 45mm afdekring en afdeklamelten

« Gatmaat 34mm

 

 

Opmerking: Plaats de sensor eerst in de plafondplaat

voor af te monteren.
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9%
Combi uitvoering SB09.000 (GST18i6® Wit F / Zwart M)

SCHAKELSENSOREN

 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één lichtgroep. De gecombineerde connector maakthet

mogelijk de inkomende voeding en de geschakelde

voeding aante sluiten.

Schakelverdeler uitvoering SB09.501 (GST1813° Bruin M)

Zimm" Wieland GSTI8i3
koppelkabel
   

  

Tam! Wieland GST183 keppelkabel

 

  

 

s809.000

 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a.

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naarde verlichting.

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

  

 

2lamm? Wieland
GST 1813 koppelkabel

809.501 ®.

92.030,0153.1

  
  

 

imm’ Wieland
TP GST18koppelkabel

  

WmmWieland GST18: koppelkabel

  

 

em
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VOCHTIGE SANITAIRE INSTALLATIES / TECHNISCHE RUIMTES / KLEEDRUIMTES

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie
 

 

Type \

SB09MSDB

1x licht kanaal

Bewaakt oppervlak J

* 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 2,2 W

Verticaal 360°

Û
do.

@ 10m dwars
SSS 4 óm frontaal

Z 4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: Min: 2m « Max: 5m
* Aanbevolen: 2,5m

[Po] VermogensdeelIP20,

sensorkop IP65 / Klasse Il

« Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor
vochtige ruimtes (IP65)

« Master-toesteluitvoering

« Potentiaalvrij contact

* Op dit Master-toestelis slechts één slavesensor

direct aansluitbaar

« Slave SB09SSDB

« Montage met klemmen (meegeleverd) voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde

plafonds 

Kebellengte 45cm « Inclusief afdeklamellen
 

IR-PD-Mini, IR-PD9,

IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

2300 W‚, cos ò

1500 VA, cos & =0,5

300 W LED

 

E
e

Max. inschakelstroom Ip(20ms)=80 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

® 15s - 30 min, impuls

Gi 10-1500 Lux

Gemengde lichtmeting

Het sensor gedeelte is galvanisch gescheiden van
het geschakelde gedeelte

« Gatmaat 34mm mm

ZEE
 

 

Opmerking: Plaats de sensor eerst in de plafondplaat

voor af te monteren.
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O® SCHAKELSENSOREN

 

In/Uit uitvoering SB09MSDB.000 (GST18i3° Wit F / Zwart M) J

En De in/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

minIGE één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke

tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
) worden middels H-verdelers. De functie van de

slavemelderis niet aangesloten.

   
7EE

î 

  

Schakelverdeler uitvoering SBO9MSDB.501 (GST18i3° Bruin M)

2Vammn? Wieland GST18I3 koppelkabel  92.030.6953.1

EEETEEME

   

  
hbs

 

ao 0 <6    
Ee |+]  

2/amm? Wieland GST18I3 koppelkahel

mm Wieland GST1813 koppelkabel

 

 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naarde verlichting

 

De functie van de slavemelderis niet aangesloten.

> Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen

   

  

2hamm? Wieland
GST1813 koppelkabel

Ee
vn CE

  

zelf
oled  

92030.0153.1

'sB09MSDB 501

 

T/amm* Wieland GST183 koppelkabel  
2m? Wieland
GST1813 koppelkabel
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HOGE RUIMTES

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

9®©®e
Productinformatie J
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 0,8 W

Verticaal 360°

Û
de
Ss) 4 30m dwars

Aanbevolen montagehoogte: « 14m

1P20 (met sokkel IP54) /
Klasse Il

IR-PD-LD, IR-PD-1C-E,

 

IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing) J

« Aanwezigheidsmelder speciaal voor grote
hoogtes met een montagehoogte van min. 5m

en max. 16m (aanbevolen 14m)

e Uitsluitend programmeerbaar met noodzakelijke

afstandsbediening

« Master-toesteluitvoering

* Potentiaalvrij contact

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

« Slave SB04SGH.405 met 5m aansluitkabel

« Instellingen af fabriek 3 min en 1000 lux

Type J = « In magazijnen met hoge montagehoogtes, moet

SB04MGH 1 ZO Wies =| erop gelet wordendat de geïnstalleerde melders
k 1500 VA, cos p= 0,5 enkel bewegingen detecteren in de zijgangen.

300 W LED Met behulp van afdeklamellen kan het
1x licht kanaal

Bewaakt oppervlak v

« 447m?

 

Max. inschakelstroom Ipl20ms) = 165 A
Max. inschakelstroom Ip{200ys) = 800 A

® 15 s - 30 min, impuls

(£ 10-2000 Lux

Gemengde Lichtmeting

detectiebereik aangepast worden waar nodig.

 
1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen
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ooo
Combi uitvoering SB04MG.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M] J
 

De combi uitvoeringis bedoeld voor het aansluiten van Zhmm Wieland STIG koppelkabel tamWieland GSTI8S koppelkabel

één lichtgroep. De gecombineerde connector maakt het

mogelijk de inkomende voeding en de geschakelde

voeding aan te sluiten. De functie van de slavemelder en

pulsdrukkeris niet aangesloten.

 

='sBO4MG.010

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a. genome mind Wieler BSTIBiS bepmslkabal

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding E

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

2/amm? Wieland => => 2m? Wieland

Schakelverdeleruitvoering SBO4MG.501 (GST1813° Bruin M)
 

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft     twee geschakelde uitgangen naar de verlichting. GST1813 koppelkabel STIGkoppelkabel

De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet E

aangesloten. j

'SB04MG501

 

Master uitvoering SB04MG.705 (GST18i6° Pastel Blauw M) J
 

    

 

Vamm? Wieland
De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

SBO4MG.705 GST1813 koppelkabeleen SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een Ld    
   

  

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De GLE
24 2Vamm? Wieland ne =*__ 2mm* Wieland

SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep aansturen. GST18i3 koppelkabel GST1813 koppelkabel

 

\SBO4SGH.405 Pulsdrukker \SBOÁSGH.405

© | © 

> Boxen, verdelers, masterbox, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.   41Catalogus Sensoren  Isolectra



Plafond aanwezigheidsmelder

OVERIGE RUIMTES sportzalen / opslagruimtes / magazijngangen

Technische gegevens

@O®e
Productinformatie
  

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz * Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik
 

Ü ca. 0,6 W e Potentiaalvrij contact
 

dn Verticaal 360° » Master-toesteluitvoering
 

0 24m dwars
@ 8m Frontaal

e Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor

mogelijk

@ 6,4m Zittende activiteit

ET Montagehoogte: « Min.: 2m « Max.: 5m

« Aanbevolen: 2,5m « Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux
(P[D]  1e-1P20 ktasse GEENBa

IR-PD-1C, IR-PD-Mini, IR-PD-1C-E, / == \
IR-Adapter voor Smartphones

e Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

 

 

 

eek Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij) J

ï 2300 W‚, cos 1

1x licht kanaal { 1150 VA, cos  = 0,5
300 W LED

Max. inschakelstroom Ipl20ms) = 165 A
Max. inschakelstroom Ipl200ys) = 800 A

Maakcontact/NO - met
Wolfraam-voorloopcontact

B 15s - 30 min, impuls

G$ 10 - 2000 Lux

Gemengdelichtmeting

Bewaakt oppervlak

« 452m?

» 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melderlopen
2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit
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O@@®®
In/uit uitvoering SBO4M.000 (GST18i3® Wit F / Zwart M) J

e De in/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van één > pr =>

ml verlichtingsgroep. De inkomende voeding welketevens Zimm? Wieland GST1819 koppelkabel 5 Zimm? Wieland GST18I3 koppelkabel

fungeert als backbone kan doorgekoppeld worden dlEdl

 

middels H-verdelers. De functie van de slavenelder en
pulsdrukkeris niet aangesloten. WarmWieland GSTISG koppelkabel

  

 

   

SB04M.000

 

Schakelverdeler uitvoering SBO4M.501 (GST18i3® Bruin M)
 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast meto.a, 9203001531

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding   
welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld
worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

twee geschakelde uitgangen naar de verlichting

ED GE
2Vamm’ Wieland ee == 2m’Wieland
GST18I3 koppelkabel GST1813 koppelkabel   

 

  
De functie van de slavemelderis niet aangesloten. A

'SBO4M.501

 

E
e

Masteruitvoering SBO4M.705 (GST18i6® Pastel Blauw M] J

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een SBOAM:205

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende p h a

voeding welke tevens fungeert als backbone kan
doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De GEE;

sé 2mWielandSensorMasterbox kan één verlichtingsgroep aansturen GST1ai9 koppelkabel

  

   
   

  

ESE2e: Wieland GST 183 koppelkabel
en

SENSORMASTERBOX.
2980GEN003 lame
2980HEN003 2Yamm2E

R

'sB04s,405

 

  

 

S3045.405 Pulsdrukker

â 4

  

   > Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen Oe 43Catalogus Sensoren  Isolectra



DALI-sensoren

> In dit hoofdstuk vindt u onze DALI-sensoren, onderverdeeld naar DALI broadcast,

DALI lokaal programmeerbaar en DALI netwerk. Omdat DALI een digitaal,

internationaal erkend, universeel toepasbaar protocol is, hebben DALI-sensoren

een aantal voordelen ten opzichte van dimsensoren.

Hetis bijvoorbeeld eenvoudiger om lichtbronnen individueel te controleren,in te

stellen en te beheren. Bovendienis DALI heel eenvoudig te installeren ofin

bestaande DALI-infrastructuren te integreren.

DALI-broadcast

Aanwezigheidssensoren met DALI-broadcastuitgangen sturen de DALI verlichting

in vaste groepen aan, schakelen verlichting op basis van aanwezigheid én stemmen

het kunstlichtniveau automatisch af op het omgevingslicht. Zo heeft de verlichting

continu precies de gewenste waarde. Maximaal comfort en maximale besparing. Ook

bij DALI-broadcast kunnen meerdere DALI-verlichtingsgroepen en een HVAC-kanaal

worden aangestuurd. Net zoals bij schakelsensoren en de dimsensorenis het ook bij

DALI-broadcast mogelijk om een pulsdrukker op te nemen in het systeem zodat u de

verlichting handmatig kunt bedienen. In dit hoofdstuk vindt u onze meestverkochte

Ll-broadcast stekerbare aanwezigheids- en bewegings-sensoren in 1-, 2- en

3-kanaalsuitvoering. We hebben de sensoren onderverdeeld op basis van de ruimte

waarin u ze wilt toepassen. 44 Isolectra  Catalogus Sensoren



 

 

Ook programmeerbare DALI-aanwezigheidssensoren sturen de DALI verlichting

in instelbare groepen aan, schakelen de verlichting op basis van aanwezigheid én

stemmen het kunstlichtniveau automatischaf op het omgevingslicht. Kiest u voor

 

DALI lokaal programmeerbaar, dan kunt u tot 4 DALI-gr sfiniëren waaraanu

de DALI-armaturenvrij kunt toewijzen. Dat toewijzen is heel eenvoudig, dankzij de

d de HVAC

 

intuïtieve smartphone-app. Er is een geschakeld contact ombijvoorb)

  

d is ook handmatig

 

aan te sturen en vanzelfsprel bediening mogelijk

  

De DALI-netwerka

 

wezigheidssensoren wordendirect in het DALI-netw

opgenomen, hebben een eigen netwerkadres en communiceren met alle

deelnemers binnenhet DALI-netwerk via de DALI-buskabel. Via de DALI/IP- of

alle armaturen geprogrammeerd. HierbijDALI/KNX-gatewa worden  amen

 

kunt u de armaturen vrij toewijzen en kunt u de functie van de sensor vrij instellen

Het netwerk geeft terugkoppeling vandestatus van de sensoren en de armaturen  

onderhoudof vervanging  bijhouden van het energieverbruik, benod

  

peulenschil. DALI-netwerk is zeer servicegericht en kent een ultieme flexibiliteit,

indeelbaarheid en aanpasbaarheid. Alle sensoren worden kant-en-klaar

stekerbaar met Wieland-aansluitleidingen geleverd
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KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens

®O® ®
Productinformatie
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

Ü ca. 1 W

dn Verticaal 360°

@ 10m dwars
@ 6m frontaal
@ 4m kleinere bewegingen

TH Montagehoogte: « Min.: 2m « Max.: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

[P)[O) e= 1P20 Klasse 1
 

Type

SBO2MDALI

1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak
+ 79m? dwars
« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melderlopen

3 Zittende activiteit

n IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E,
\R-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Miní,
IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

Max. 50 DAL! / DSI EVSA's

®B 1 min - 30 min

GE 10-2000 Lux

Gemengde lichtmeting

® Aanwezigheidsmelder voor daglichtafhankelijke
lichtregeling

« Master-toesteluitvoering

« Oriëntatieverlichting
10 %- 30 %/ OFF /5 min - 60 min / oo

e DALI/ DSl-interface om digitale, dimbare
voorschakelapparatenals groep aan te sturen

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

« Slave SB02S.405 met 5m aansluitkabel

« Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

« Gatmaat 68mm é&mm

ZEE
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LN

 

O®
In/uit uitvoering SBO2MDALI.001 (GST18i3® Zwart M‚ BST14i2° Pastel Blauw F) + SBO2MDALI.001G (GST1813® Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F)

De In/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van Zimm Wieland GSTI83 koppelkabel _—_® 9203049531 ® 2vamm? Wieland GST183 koppelkabel
één verlichtingsgroep. De inkomendevoeding welke MILE ADE
tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld E
worden middels H-verdelers. Het DALI-signaal zal via

de tweevoudige connector gaan. De functie van de
slavemelder en pulsdrukkeris niet aangesloten.

   

  
Vamm? Wieland
GST1813 koppelkabel

   

  

BST14i2: SBO2MDALI.001 of
GST15i2: SBO2MDAL1 0016  

Master uitvoering SBO2MDALI.705 (GST18i6° Pastel Blauw F‚ BST14i2® Pastel Blauw F] + SBO2MDALI.705G (GST18i6° Pastel Blauw F,‚ GST15i2® Pastel Blauw F)

 De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

  

  

  

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een
amer Wieland

GST183 koppelkabel  BST14i2: SBO2MDALI.705 ofpulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende
GST15i2: SBO2MDALI.J05G

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
  

 

   SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen. ee    SENSOR LAMP

    

Het DALI-signaal zal via de tweevoudige connector gaan. Zara Wieland GSTI8I® koppelkabel 2

ESE ij veces
2 a… ä

SENSORMASTERBOX:
2980GEN003 1Yamm?

N 2980HEN003 2m”

Á sa025 405 Putsárukter

CMD \

 

's8025.405

    > Boxen, verdelers, masterbox en slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen _ 47Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

9%
Productinformatie J
 

 

Type J

SBO9MDALI

1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak v

* 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittendeactiviteit

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

Ü ca. 1 W

dn Verticaal 360°

0 10m dwars
7 6m frontaal

O 4m kleinere bewegingen

TH Montagehoogte: « Min.: 2m « Max: 5m
« Aanbevolen: 2,5m

[P][O]  1e-1P2o ktesse

HA Kabellengte 45cm

IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E,
IR-PD-DALI-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

Max. 50 DALI / DSI EVSA's

B 1 min - 30 min

GE 10 - 2000 Lux

Gemengdelichtmeting

« Mini-aanwezigheidsmelder voor
daglichtafhankelijke lichtregeling

« DALI/DSl-interfaces voor de aansturing van
digitale, dimbare voorschakelapparaten

e Handmatig schakelen en dimmenvia
drukknoppen mogelijk

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

* Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

* Omschakeling tussen DALI- en DSI aansturen
van HVAC of verlichting

* Vermogensonderdeel past in de opening voor de
melder in het plafond (bij 34mm 0)

« Inclusief 4 45mm afdekring en afdeklamellen

e Eenvoudige bediening met behulp van
noodzakelijke afstandsbediening

e Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

* Gatmaat 34mm mm

ZEN

 

Opmerking:

Plaats de sensor eerst in de plafondplaat voor af te

monteren,
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O®
In/uit uitvoering SBO9MDALI.001 (GST18i3® Zwart M‚ BST14i2° Pastel Blauw F) + SBO9MDALI.001G (GST1813® Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F) J

 

LN

  

   

  

  

 De In/uit uitvoering is bedoeld voorhet aansluiten van

één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke

ek tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden middels H-verdelers. Het DALI-signaal zal via

iem de tweevoudige connector gaan. De functie van de

®

LONEN Wamm? Wieland GST1813 koppelkabel.

    
   

GEE
2Vamm? Wieland
GST1813 koppelkabel

2Vamm? Wieland
— => GSTI8I3 koppelkabel

 

slavemelder en pulsdrukkeris niet aangesloten.

BST1412: S809MDALILO0T of
GST1512: S809MDALI.001G

Master uitvoering SB09MDALI.705 (GST18i6® Pastel Blauw M,‚ BST14i2°® Pastel Blauw F) « SBO9MDALI.705G (GST18i6® Pastel Blauw M, GST15i2° Pastel Blauw F] J

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met BST14i2: SBOYMDALI70S ofGST15.2 SBOPMDALLJ0SG
een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een Tamm? Wieland GST18:3 koppelkabel

BeB _pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende 7
voeding welke tevens fungeert als backbone kan ®@ El

AE :

 
   

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De

     

 

: N SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen. EeNEE
sesomwasrenser

® Het DALI-signaal zal via de tweevoudige connector gaan. mn jz ie
me ®

SENSORMASTERBOX:
29B0GFNOO3 12mm?
2980HEN003 2Vamm?

dd \
Polsdrukder soorss0s de

 

SB09S.405

Ü
E

> Boxen,verdelers, masterbox en slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen    49Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens }

9%
Productinformatie
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

Ü ca. 1 W

dn Verticaal 360°

0 10m dwars

7 6m frontaal
7 4m kleinere bewegingen

Ti Montagehoogte: « Min.: 2m « Max: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

 

Type

SBO2MDALI1C

1x licht kanalen

1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak

« 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittendeactiviteit

[P)[O]  iP20/ Kessen

IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,

5 IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal 1 (lichtsturing)

Max. 50 DALI / DSI EVSA's

®B 1 min - 30 min
Oriëntatieverlichting:
10 % - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / co

GE 10-2000 Lux

Kanaal 2 (lichtsturing of toestelsturing) J

2300 W‚ cos & =1

1150 VA, cos & =0,5

® Nalooptijd: 5 nin - 120 min,
Alarmimpuls, Impuls

E
N

Max. inschakelstroom (20ms) = 165 A

Contacttype: p-contact, maakcontact/

NO met Wolfraam-voorloopcontact

Gemengde lichtmeting

® Aanwezigheidsmelder voor daglichtafhankelijke
lichtregeling

« Master-toesteluitvoering

« DALI/ DSl-interface om digitale, dimbare
voorschakelapparaten als groep aan te sturen

e Extra schakelkanaal metvele functies: Cut-off

functie voor EVSA uitschakeling of HVAC functie

voor energie-efficiënte regeling van verwarming,

airconditioning of ventilatiesystemen
« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor

mogelijk

« Slave SB02S.405 met 5m aansluitkabel

« Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

« Gatmaat 68mm
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Combi uitvoering SBO2MDALI1C.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO2MDALI1C.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F)
 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector

maakt het mogelijk de inkomende voeding en de

geschakelde voeding aan te sluiten. Het DALI-signaal

zal via de tweevoudige connector gaan. Het aansluiten

van HVAC zal via de gecombineerde witte uitgang gaan

De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

aangesloten.

 

Zare? Wieland — ed
GSTI8iGkoppelsnoer 92030.6953.1
eeDEEEaornoo

GST1813 koppelsnoer

  
  

BST14i2: SBO2MDALIIC.010 of
GST15i2: SBO2MDALI1C.0106

 

ee
mn

Master uitvoering SBO2MDALI1C.705 (GST18i6° Pastel Blauw M,‚ BST14i2® Pastel Blauw F) + SBO2MDALI1C.705G (GST18i6° Pastel Blauw M, GST15i2® Pastel Blauw F)
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox.
De SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep
schakelen. Het DALI-signaal zal via de tweevoudige

connector gaan. Extra schakelkanaal is hier niet

geprojecteerd

 > Boxen, verdelers, masterbox en slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

 

  
       

 

  

BST14i2: SBO2MDALI1C.705 of
GST15i2: SBO2MDALIIC.7056

1Vimm’ Wieland

84ml

SENSORMASTERBOX.
2980GFN003 1Yemm?
2980HFNO03 22mm?

 

 
Zlamm? Wieland
GST18i3 koppelkabel

 

(MDT MD
se025.405 Pulsdrukker ‘s8025.405
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KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

@O®e
Productinformatie J
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

Ü ca. 1W

dn Verticaal 360°

@ 10m dwars
@ 6m frontaal

@ 4m kleinere bewegingen

TH Montagehoogte: + Min: 2m « Max.: 5m
« Aanbevolen: 2,5m

[P)[O]  P2o/ kassen
 

Type

SBO2MDALIHVAC

1x potentiaalvrij contact
1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak

« 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,
IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal 1 (lichtsturing) J

Max. 50 DALI / DSI EVSA's

B 1 min - 30 min

Oriëntatieverlichting:
10 % - 30 % / OFF /5 min - 60 min / co

GX 10-2000Lux

Kanaal2 (toestel sturing)

1 2300 W, cos b =1

{ 1150 VA, cos & = 0,5

Max. inschakelstroom (20ms) = 165 A

Contacttype: p-contact, potentiaalvrij

maakcontact/NO met
Wolfraam-voorloopcontact

D 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls

Gemengde Lichtmeting

® Aanwezigheidsmelder voor daglichtafhankelijke
lichtregeling

« Master-toesteluitvoering

« DALI/ DSl-interface om digitale, dimbare
voorschakelapparaten als groep aan te sturen

« Extra schakelkanaal met vele functies: Cut-off
functie voor EVSA uitschakeling of HVAC functie

voor energie-efficiënte regeling van verwarming,
airconditioning of ventilatiesystemen

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

« Slave SB02S.405 met 5m aansluitkabel

« Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

« Gatmaat 68mm
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Combi uitvoering SBO2MDALIHVAC.010 (GST1816® Wit F / Zwart M,‚ BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO2MDALIHVAC.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F) J

E Ë Zimm Wieland GSTI8G > > 2m’ Wieland GSTI8GDe combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van fopoulaneer bemousa Konrolonder

één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector GEEEGE
maakt het mogelijk de inkomende voeding en de

geschakelde voeding aan te sluiten. Het DALI-signaal O Vammt? Wieland
GST1813 koppelsnoer

zal via de tweevoudige connector gaan. Het aansluiten

van HVAC zal via de gecombineerde witte uitgang gaan.

De functie van de slavemelderis niet aangesloten.   
      BST14i2: S8C2MDALIHVAC 010 of af
soh ©9119: Sso2mDALIHvAc 0106 oe

 

Master uitvoering SBO2MDALIHVAC.705 (GST18i6° Pastel Blauw M, BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO2MDALIHVAC.705G (GST18i6® Pastel Blauw M, GST15i2° Pastel Blauw F] J

O0 De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met O0

k 5

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

8 pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende
 

voeding welke tevens fungeert als backbone kan
doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen       

 

Wamm* Wieland
GST 1813 koppelkabel
   

  BST14i2: SBO2MDALIHVAC.705 of
GST 1512: SBO2MDALIKVAC.7055

Het DALI-signaal zal via de tweevoudige connector gaan

Via een aparte tweevoudige connector kan de HVAC

functie gebruikt worden.

 

2/amm? Wieland GST18I3 koppelkabel

OEEBEeme
SENSORMASTERBOX:
2980GFN003 1Yemm”
2980HFN003 2%amm2

 

Da Í Kal,
La a

'sB025.405 Pulsdrukker 'S8025.405

> Boxen, verdelers, masterbox en slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.   53Catalogus Sensoren  Isolectra



GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens

®O® ®
Productinformatie
 

Type J

 

SBO4MDALI

1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak 4
» 452m? dwars
« 32m? kleinere bewegingen

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 0,9 W

Verticaal 360°

0 24m dwars
@ 8m frontaal
@ 6,4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min: 2m « Max.: 5m
+ Aanbevolen: 2,5m

0B= IP20 (met sokkel IP54)
1B= IP20 / Klasse Il

IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E,

IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal 1(lichtsturing)

Max. 50 DALI / DSI EVSA's

1 min - 30 min

10 - 2000 Lux

Gemengdelichtmeting
 

1 Dwars langs de melder lopen
2 Frontaal naar de melder lopen

 

3 Zittende activiteit

* Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik
voor daglichtafhankelijke lichtregeling

« Master-toesteluitvoering

« DALI/ DSI-interface om digitale, dimbare
voorschakelapparatenals groep aan te sturen

e Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor

mogelijk

* Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

e Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

* Gatmaat 68mm éemm,

ZEN
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9%
In/uit uitvoering SBO4MDALI.001 (GST18í3° Zwart M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) + SBO4MDALI.001G (GST18i3® Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F)
 

De in/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke

tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden middels H-verdelers. Het DALI-signaal zal via

de tweevoudige connector gaan. De functie van de

slavemelder en pulsdrukkeris niet aangesloten.

 

=> >
2\smm? Wieland GST183 koppelsnoer 92.030.6953.1

GEFE
2Varnm? Wieland GST18i3 koppelsnoer

emme? Wieland GST1813 koppelsnoer
  

  
    

BST14i2: SBO4MDALI.00T of
GST15i2: SBO4MDALI.001G

Combi uitvoering SBO4MDALI.501 (GST18i6°® Zwart M / Bruin F, BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO4MDALI.601G (GST18i6® Zwart M / Bruin F‚ GST15i2° Pastel Blauw F)
 

De combiuitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector

maakt het mogelijk de inkomende voeding en een

pulsdrukker aan te sluiten. Het DALI-signaal zal via de

tweevoudige connector gaan. De functie van de
slavemelder en pulsdrukker is niet aangesloten

 

> ed
2Vsmm* Wieland GSTI8I3 koppelsnoer 9203069531 2Yamm* Wieland GST1813 koppelsnoer

EEE DEEE
Tamme? Wieland GST183 koppelsnoer

      

 

BST14i2: SBO4MDALI.601 of
GST15i2: SBO4MDALI.01G

Master uitvoering SB04MDALI.705 (GST18i6® Pastel Blauw M,‚ BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO4MDALI.705G (GST18i6® Pastel Blauw M,‚ GST15i2® Pastel Blauw F)
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen
Het DALI-signaal zal via de tweevoudige connector gaan

 > Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

     

 
amm? Wieland

GST183 koppelkabel
   

   

  
   

 

  

 

BST14i2: SBO4MDALI.705 of
GST15i2: SBO4MDALI.705G

  

Zlamm? Wieland
CST1813 koppelsnoer SENSORMASTERBOX:

2980GEN003 am?
2980HFN003 2Vamm?

‘sB04S.405 SB04S405
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GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens

®O® ®

 

Productinformatie J
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 1 W

Verticaal 360°

 Otmdwars
@ 8m frontaal
Q 6,4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min: 2m « Max.: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

[P)[O]  iP20/ Kessen

a
g
e

 

Type J

SBO4MDALI1C

1x licht kanalen
1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak v

« 452m? dwars

» 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

5 IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,

à IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing) J

Max. 50 DALI / DSI EVSA's

® 1 min - 30 min

GE 10 - 2000 Lux

Kanaal 2 (lichtsturing of toestel sturing)

2300 W‚ cos & =1

1150 VA, cos & =0,5

O
T

5 min - 120 min

Gemengdelichtmeting

Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik
voor daglichtafhankelijke lichtregeling

Master-toesteluitvoering

DALI/ DSI-interface om digitale, dimbare
voorschakelapparaten als groep aan te sturen
Extra schakelkanaal metvele functies: Cut-off

functie voor EVSA uitschakeling of HVAC functie

voor energie-efficiënte regeling van verwarming,

airconditioning of ventilatiesystemen
Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

Gatmaat 68mm
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O®
Combi uitvoering SBO4MDALI1C.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO4MDALI1C.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F) J

 2lsmmm? Wisland. > >
De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van ÖSTi3koppelsnoer __920304959.1 2m? Wieland GSTI8S koppelsnoer
één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector EETEED
maakt het mogelijk de inkomende voeding en de 0 WarmWieland GSISkoppelsnoer
geschakelde voeding aante sluiten. Het DALI-signaal

zal via de tweevoudige connector gaan. Het aansluiten

van HVACzal via de gecombineerde witte uitgang gaan.
De functie van de slavemelder en pulsdrukker is niet      BST14i2: SBO4MOALIC.010 of

GST15i2; SBOAMDALIC.0106   
  

aangesloten.

 

Master uitvoering SBO4MDALI1C.705 (GST18i6°® Pastel Blauw M, BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO4MDALI1C 705G (GST18i6® Pastel Blauw M, GST15i2° Pastel Blauw F)

 De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een
pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De
SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen

amm? Wieland.
GST1813 koppelkabel  BST 14i2: SBO4MDALI1C.705 of

GST15i2: SBO4MDAL!1C.7056  
   

 

 

 

 

Het DALI-signaal zal via de tweevoudige connector gaan. Damm? Wieland GST1813 koppelsnoer

=>
SENSORMASTERBOX:
2980GEN003 tam:

| 2980HFN003 2%mm*

ĳ

sBaus 405 Pulsdrukker sBous405
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GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

@©O®e
Productinformatie J
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/50 Hz

Ü ca. 1W

ds Verticaal 360°

} 24m dwars
@ 8m frontaal

D 6,4m kleinere bewegingen

ET Montagehoogte: e Min: 2m « Max.: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

[P)[O]  iP2o/ kassen
 

Type

SBO4DALIHVAC

x licht kanalen

1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak

» 452m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,

& IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing) J

Max. 50 DALI / DSI EVSA's

® 1 min - 30 min

G£ 10-2000 Lux

Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik
voor daglichtafhankelijke lichtregeling

Master-toesteluitvoering

DALI / DSl-interface om digitale, dimbare

voorschakelapparaten als groep aan te sturen

Extra potentiaalvrije schakelkanaal met vele
functies: Cut-off functie voor EVSA uitschakeling
of HVACfunctie voor energie-efficiënte regeling
van verwarming, airconditioning of
ventilatiesystemen

Alarmimpuls: alleen activeren bij drie erkende
bewegingen binnen ? seconden

Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

Gatmaat 68mm Semm

ZEN
 

Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij) ‚

1 2300 W‚ cos b=1

{ 1150 VA, cos & = 0,5

B 5 min - 120 min

Gemengde lichtmeting
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Combi uitvoering SBO4MDALI1CHVAC.010 (GST18i6® Wit F/Zwart M‚ BST14i2° Pastel Blauw F] « SBO4MDALI1CHVAC.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F) J

ri Enk à — —
De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van 2lammt Wieland GSTIEI3 koppelsnoer __92030.6953.1 _2Yamm? Wieland GST18I3 koppelsnoer

 

twee gedimde lichtgroepen. De gecombineerde GEE

connector maakt het mogelijk de inkomende voeding en
een pulsdrukker aan te sluiten. De twee DALI signalen
gaan via de tweevoudige connectoren. De functie van de
slavemelder en pulsdrukker is niet aangesloten.

Wamm? Wieland GST1813 koppelsnoer

    

 

     

  

 

BST14i2: SBO4MDALIICHVAC.010 of
GST15i2: SBOAMOALIICHVAC.0106

  

Master uitvoering SBO4MDALIHVAC.705 (GST18i6® Pastel Blauw M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO4MDALIHVAC.705G (GST18i6® Pastel Blauw M,‚ GST15i2° Pastel Blauw F) J

Vamm? Wieland
OD GST18i3 koppelkabel

 
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welketevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld wordenin de SensorMasterBox. Ei
De SensorMasterbox kan één HVAC kanaal aansturen.

Het DALI-signaal zal via de tweevoudige connector gaan

BST14i2: SBO4MDALIKVAC.705 of
GST 1512: SBO4MDALIHVAC.7056

 

SENSORMASTERBOX:
2980GEN003 am?

ï Ì 2980HFN003 2%amm:

Î

| .
SB04S.A05 Pulsdrukker sous A05

  
> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen,   59Catalogus Sensoren  Isolectra



GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J Productinformatie J
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

Ü ca.1W

dn Verticaal 360°
@ 24m dwars
@ 8m frontaal

 6,4m kleinere bewegingen

TH Montagehoogte: « Min: 2m « Max.: 5m

 

Type 4

SBO4MDUODALI

2x DALI sturing

Bewaakt oppervlak

« 452m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E,
IR-PD-DIM-Mini,
IR-Adapter voor Smartphones

* Aanbevolen: 2,5m

[e[D]  1P2o/Ktessen

Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing) J

2x DALI, max. 50 DALI/DSI EVSA's

® 1 min - 30 min

GE 10 - 2000 Lux

Gemengdelichtmeting

‘Aanwezigheidsmelder voor twee afzonderlijke
lichtgroepen voor daglichtafhankelijke
lichtregeling

Master-toesteluitvoering

Twee onafhankelijke, beweegbare lichtsensoren,
bv. raam- en gangzone

2 x DALI/DSI-interfaces voor de aansturing van
digitale, dimbare voorschakelapparaten als groep

Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

Gatmaatb8 mm
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9 O®
In/uit uitvoering SBO4MDUODALI.001 (GST18i3® Zwart M, 2x BST14i2° Pastel Blauw F)  SB04MDUODALI.001G (GST18i Zwart M, 2x GST15i2® Pastel Blauw F]  
 

De in/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

bn
twee verlichtingsgroepen. De inkomende voeding welke  tevens fungeertals backbone kan doorgekoppeld
worden middels H-verdelers. Het DALI-signaal zal via

de tweevoudige connector aangesloten kunnen worden.
De functie van de slavemnelder en pulsdrukker is niet

aangesloten.

2lammn? Wieland — —
GST1813 koppelsnoer 92.030,6953.1

EETE

armenWieland >
GST1813 koppelsnoer 92.030,6953.1

E

2/smm? Wieland
GST1813 koppelsnoer

Tammt Wieland
EDkoppelsnoer

T
pn mmm

‘Tamm? Wieland
GST183 koppelsnoer

\
ee
ms a

    

 

      
   

   

BST14i2: SBO4MDUODALIOO1 of
GST15i2: SBO4MDUODALIO01G

Ke

Combi uitvoering SBO4MDUODALI.601 (GST18i6° Zwart M / Bruin F, 2x BST14i2° Pastel Blauw F) + SBO4MDUODALI.601G (GST18i6® Zwart M / Bruin F, 2x GST15i2° Pastel Blauw F) J
 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

twee DALI gedimde lichtgroepen. De gecombineerde

connector maakt het mogelijk de inkomende voeding en

een pulsdrukker aan te sluiten. De twee DALI signalen

gaanvia de tweevoudige connectoren. De functie van de
slavemelderis niet aangesloten

 

Master uitvoering SB04MDUODALI.705 (GST18i6° Pastel Blauw M, 2x BST14i2® Pastel Bl

2larmm? Wieland 2m?Wieland
GST18i3 koppelsnoer 9203069531 _GSTI8koppelsncer

eLEE
End
GST18I3 koppelsnoer

Zare? Wieland > >
GSTISG koppelsnaer 92.030,6953.1
GEEE

 

‘Damm? Wieland
GST183 koppelsnoer

D vil
mnnted

 

       Hi
BST14i2: SBO4MDUODALI.601 of
GST15i2: SBO4MDUODALI.501G

 

auw F] * SBO4MDUODALI .705G (GST18i6® Pastel Blauw M, 2x GST15i2° Pastel Blauw F) J
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk om twee
pulsdrukker enslave sensoren aan te sluiten. De

inkomende voeding welke tevens fungeert als backbone

kan doorgekoppeld wordenin de SensorMasterBox
De SensorMasterbox kan twee verlichtingsgroepen
schakelen. De DALI signalen gaan via de tweevoudige

connectoren

 > Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen,

 

   

  

1amm? Wieland
9203049591 GST 183 koppelsnoer

“la |a Dn

BsTI4iz
'SBOAMDUODALI.705 of

“esisz,
SBOAMDUODALI.7056

         
   

     

  

    

 

TieeEE 1amm' Wieland GST1813 koppelsnoer

2lamm* Wieland =»
GST18i3 koppelsnoer SENSORMASTERBOX:

2980GFNO03 am?
2980HFN003 2/amm?

Pulsdrukker 'SB04S405
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GANGEN / OVERLOPEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens Productinformatie
 

 

Type J

SBO4MCORDALI

1x DALI sturing

Bewaakt oppervlak J

« 250m?

ee HNSS
DN

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

W ca.0,9W

do Verticaal 360°

Kal @ 40m dwars
7 20m frontaal

LI Verplichte montagehoogte:
e 2,4m-2,6m

[e](0] OB= IP20 (met sokkel IP54)
1B= IP20 / Klasse|l

IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E,
\R-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini,
IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

Max. 50 DALI / DSI EVSA's

B 1 min - 30 min

GE 10-2000 Lux

Gemengdelichtmeting

Aanwezigheidsmelder speciaal voor brede en
lange gangen voor daglichtafhankelijke
lichtregeling

Master-toesteluitvoering

DALI / DSl-interface om digitale, dimbare
voorschakelapparaten als groep aan te sturen

Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor

mogelijk

Slave SB04SC.405 met 5m aansluitkabel

Fabrieksinstelling 10 min en 500 Lux

Gatmaat 68mm mm

ZEN
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oe
In/uit uitvoering SBOAMCORDALI.001 (GST18i3® Zwart M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) + SBO4MCORDALI.001G (GST18i3® Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F)
 

N eN
2iamm* Wieland GST183 koppelsnoer 9203069531 2Vamm* Wieland GST1813 koppelsncer.

één verlichtingsgroep. De inkomende voeding welke

tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld GLEE
worden middels H-verdelers. Het DALI-signaal zal via ET

de tweevoudige connector aangesloten kunnen worden

De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

aangesloten.

De in/uit uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

tammf Weland GST18Ikoppelsnoer

   

   BST14i2: SBO4MCORDALI.001 of
GST15i2: SBOAMCORDALI.001G

   

  
  

  

  
Combiuitvoering SBO4MCORDALI.601 (GST18i6® Zwart M / Bruin F‚, BST14i2° Pastel Blauw F) « SB04MCORDALI.601G (GST18i6® Zwart M / Bruin F‚, GST15i2® Pastel Blauw F)
 

i ing î i Zimm? Wieland — => 2m’ WielandDe combiuitvoering is bedoeld voor het aansluiten van Ene Sat eend
één DALI gedimde lichtgroep. De gecombineerde GEEEEE

connector maakt het mogelijk de inkomende voeding Wamm? Wieland GST1813 koppelsnoer

  en een pulsdrukker aan te sluiten. De DAL! signalen

gaan via de tweevoudige connector. De functie van de

slavemelderis niet aangesloten
ar]

Pulsdrukker (mmm

BST14i2: SBO4MCORDALI.601 of
GST1512: SBO4MCORDALI 6016

 

Master uitvoering SBO4MCORDALI.705 (GST18i6® Pastel Blauw M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) + SBO4MCORDALI.705G (GST18i6° Pastel Blauw M‚ GST15i2° Pastel Blauw F)
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk om één

pulsdrukker en slave sensoren aan te sluiten. De

inkomende voeding welke tevens fungeert als backbone

kan doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De

SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen oanese
Het DALI-signaal zal via de tweevoudige connector gaan CSTIOEERpeMENSE

Tamm® Wieland GST18i3
koppelsnoer     BSTI4i2;

SBO4MCORDALI.705 of
“eSTI52;
SBO4CORDALI.J05G

  Sfäze      

  

 

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen. Oe
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KLASLOKALEN / CONFERENTIERUIMTES / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

O5
Productinformatie
 

 

Type

SBO4MDAA4G

Lokaal onafhankelijk adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak v

* 452m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

 

Spanning 16-21Vdc busspanning

ca. 0,4 W

360°

U 24m dwars
@ 8m frontaal
7 6,4m kleinere bewegingen

[o] |B=[P20 OB=1P20

(met sokkel IP44) / Klasse Il

Montagehoogte: « Min.: 2m « Max: 5m
* Aanbevolen: 2,5m

Id
s

IR-Adapter voor SmartphonesB
l

DALI sturing J

Max. 64 DALI/DSI EVSA's verdeeld in 3
DALI verlichtingsgroepen, sfeerverliching
of HVAC sturing, max. 150 mA

1 min - 150 min (Lichtzones)

« Flexibele DALI-oplossing speciaal voor

vergaderzalen en klaslokalen

« Gevoelige aanwezigheidsmelder metde
mogelijkheid om 64 DALI EVSA'sautomatisch te
adresseren en te verdelen in 4 groepen

« Snelle inbedrijfnamevia de B.E.G. App
beschikbaar op Android en iOS

« 3 lichtzones: A voor hoofdverlichting met

constante lichtregeling verdeeld over 3 DALI

groepen, B voor bordverlichting via aparte DALI

groep, C voor bordverlichting via de relais

e Vermogensschakeling met verschillende
mogelijkheden: Cut-off functie voor DALI-EVSA,

HVAC, bordverlichting,

* Uitbreiding van het detectiebereik met max. 4

slavesensoren mogelijk

* Slave SBO4SDAA4G met 5m aansluitkabel

* Alle functies enkel instelbaar met de B.E.G
IR-Adapter en een Smartphone of Tablet

(Android, iOS)
 

®
10-30% / OFF / 5 min-60 min / eo

GE 10-2000 Lux
 

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

Gemengdelichtmeting

Toestelsturing (potentiaalvrij)

2300 W‚ cos & =1
1150 VA, cos & =0,5
300 W LED

B 5 s - 120 min (HVAC)

E
n

Gemengdelichtmeting

 

« Gatmaat 98mm

 

Verlichtingszone A (groep1-3):
« Hoofdverlichting,
volautomatisch, 500lux,
10 minuten nalooptijd

» DALI-groep 1:
donkere gebieden _[] 100%

» DALI-groep 2:
neutrale gebieden _] 90%

«DALI-groep 3:
lichtegebieden EI 75%

Verlichtingszone (groep4):
* Accentverlichting, dimbaarvia
DALI-groep 4, halfautomatisch,

VerlichtingszoneC:
* Bordverlichting (via relais),
halfautomatisch
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O®
De SB04MDAA4G aanwezigheidsmelder is de

meest uitgebreide melder die er nu is. Het is

mogelijk om zowel DALI als met het NO

contact verlichting aan te sturen

De volledig lokaal geadresseerde sensor kan
opgenomen wordenin een DALI-bus en

daarbij verschillende zones toewijzen aan de

ruimte. Dit maakt de sensor uiterst breed

inzetbaar voor o.a. klaslokalen. Het is ook

mogelijk het detectiebereik uit te breiden met

Slaves welke op dezelfde bus passenals de
master en de DALI-armaturen. Deze complexe

aanwezigheidsmelderis met de IR-adapter

erg simpelin te stellen. Voorbeeld van een

klaslokaal met aan 2 zijde ramen.

Opmerking:

DAA4G schakelt met 30V zelf gegenereerde

spanning

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen

| PROGRAMMEERBAAR

Combi uitvoering SB04MDAAG.2PB1BRG (GST18i3® Zwart M‚ GST15i2° Pastel blauw F‚ GST18i6® Pastel Blauw M / Bruin F)
 

91.020.1253.0
91.020,

91.020.1253.0
91.020.7153,0

91.020.1253,0 91.020.1253.0,
91.020.7153,0

 

   

        
TenE €: SN Hes nm,szacoz0saf 9200030531mt Baai ad

2Yamm’ Wieland 2femm? Wieland we Î  2Vamm’ Wieland j ez
GST1813 koppelkabel GSTI8i koppelkabel 5E GST18I3 koppelkabel 58

Ee 3e
@ EE ‘ ES© En SBO4SDAAAG.PB2M { Ea
© 2s SLAVE k 28

5 Maximaal á stuks 55 5 8

  
SBOLMDAA4G.2PBIBRG

Combiuitvoering SBO4MDAAG.2PB1 BR (GST18i3°® Zwart M,‚ BST14i2° Pastel blauw F‚ GST18i6° Pastel Blauw M / Bruin F)
 

nn ergond en 5 pen
  

   

 

        
9209010531 92conzosan

—emx:les 92.0303053.1 9203030531

2lamm? WielandEne RT ij d x :Aria kopretkabel 2m Wieland Î 5 zm Wieland Î
GST1813 koppelkabel GST1813 koppelkabel Maximaal

8 - soa EZ
„28 3 deelnemers „28 3

© SE: EE Zim:
SBOMDAAMG2PB1BR © E3 sansspALLBSTI EE

Zo EE schak 55
en Maximaal stuks nT

3 pulsdrukkers en contact via LTBDAAAGNO

Combi uitvoering SBO4MDAAG.PBPB1 (GST18i5° Pastel Blauw M, GST18i6® Pastel Blauw M / Bruin F) J
 

Scam Sx2Yam’ Se2ammt
9205014530 _koppelkabel 9205014530 koppelkabel 9205014530 koppelkabel 92.050.1453.0

|jePEBEPEDEn
25mm? Wieland
GSTIBS verloopkanet

Sx
2l

am
m?

ko
pp

el
ka

be
l

Sx
2l

am
m?

ko
pp

el
ka

be
l

'SBO4SDALLPB1
SLAVE |
Maximaal 4 stuks     
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KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie
 

Type 4

SB11DALISYS

Adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak v

« 63m? dwars

« Jm? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittendeactiviteit

 

Spanning 16-21Vdc busspanning

7 mA

 

360°

0 ?m dwars
0 6m frontaal
Z 3m kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min.: 2m Max: 5m
* Aanbevolen: 2,5ma
g

1B= IP20/ Klasse Il

1 sec - 120 min (Lichtzones)

Oriëntatieverlichting

5-100 %/1 min - 120 min /ce

CG 10-2500 Lux

Gemengdelichtmeting

 

Super vlakke DALI aanwezigheidssensor
(zichtbare sensor hoogte slechts 0,85mm)

Naadloze integratie met B.E.G. LUXOMAT® met
DALISYS®

Multimaster uitgevoerd met slave-functie

Semi-automatisch, volautomatisch of

schemerschakelaar

Geïntegreerde daglichtregeling
lof schakeluitgang)

DIP-switches en HEX-potmeters voor een snelle

ingebruikname met basisfuncties

Werkt out-of-the-box in broadcast modus voor
eenvoudige controle van de installatie

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen

in verlaagde plafonds en in armaturen

Montage met klemmen (meegeleverd) voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde
plafonds

Volledige functionaliteit kan alleen worden
geactiveerd met accessoires van
B.E.G. LUXOMAT® met DALISYS®

Gatmaat 44mm

 

Zn,
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O®
DALISYS uitvoering SB11DALISYS.001 (GST15í2° M) }

DALIS

 

Deze intelligente SB11DALISYS sensor wordt gebruikt

voor het DALISYS protocol. Door zijn vlakke formaat valt

de bewegingsmelder niet op wanneer deze in het

plafond zit. De SB11DALISYS sensor kan worden gebruikt

in een singleroom, multiroom en gebouw-oplossing. De

bewegingsmelder zal de lichtsterkte meten en inspelen

op de omstandigheden. De bewegingsmelder zal ook via

IN de DALISYS bus de HVAC-installatie kunnen aansturen.

Mocht er handmatig geschakeld willen worden dan kan

een bestaande schakelaar omgebouwd worden met de

DALI-drukknop interface. Het systeem kan ingesteld en

beheerd worden via de B.E.G. DALISYS-pc-tool.

DALISYSuitvoering SB11DALISYS.001S (GST18i5° M)

   

91.020.1253.0 koppelsnoer 91.020.1253.0 koppelsnoer 91.020.1253.0 koppelsnoer 91.020.1253.0

EE EER Etnen z 3 3 5Ee ie ee
1,5%mm’ Wieland.

   

  

  

 

GST183koppelsnoer

SBMDALISYSáW

PS-DALISYSUSB-REG an en

PPP
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

SB11DALISYS.001

 

Deze intelligente SB11DALISYS sensor wordt gebruikt

voor het DALISYS protocol. Door zijn vlakke formaat valt

de bewegingsmelderniet op wanneer deze in het

plafond zit. De SB11DALISYS sensor kan worden gebruikt

in een singleroom, multiroom en gebouw-oplossing. De

bewegingsmelder zal de lichtsterkte meten en inspelen

op de omstandigheden. De bewegingsmelder zal ook via

de DALISYS bus de HVAC-installatie kunnen aansturen.

Mocht er handmatig geschakeld willen worden dan kan
„&

 

een bestaande schakelaar omgebouwd worden met de

DALI-drukknop interface. Het systeem kan ingesteld en
beheerd wordenvia de B.E.G. DALISYS-pc-tool. Voordeel

van deze uitvoering t.o.v. bovenstaande uitvoering is dat

er maar één kabel getrokken hoeft te worden.

 

> Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

1,5%mm’ 1,5%2mm? 1,5%mm? 1,5/amm?
Wieland Wieland Wieland Wieland
esries esrias esri8s asTiäs
verloopkabel 92050330 keppelender 92050530 koppelanoer 92050430 koppelencer 92050510

EETES

sonoussors gh, qe

£8 zl
PS-DALISYSUSB-REG

BenTEer

SBMDAUISYSAW

 

PPP
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

   67Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

9%
Productinformatie
  

Spanning 16-21Vdce busspanning

3 mA

360°

0 10m dwars
0 6m frontaal
7 4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min.: 2m « Max: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

1B= IP20/ Klasse Il

Naadloze integratie met B.E.G. LUXOMAT® met
DALISYS®

Multimaster uitgevoerd met slave-functie

Semi-automatisch, volautomatisch of
schemerschakelaar

Geïntegreerde daglichtregeling
(of schakeluitgang)

DIP-switches en HEX-potmeters voor een snelle
ingebruikname met basisfuncties

Werkt out-of-the-box in broadcast modus voor
eenvoudige controle van de installatie
 
 

Type J

SBO2N-DALISYS

Adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak v

* 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melderlopen

3 Zittendeactiviteit

 

1 sec - 120 min (Lichtzones)

Oriëntatieverlichting
5-100 %/1 min - 120 min/co

10 - 2500 Lux

Gemengdelichtmeting

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen

in verlaagde plafonds en in armaturen

Montage met klemmen (meegeleverd) voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde
plafonds

Volledige functionaliteit kan alleen worden
geactiveerd met accessoires van
B.E.G. LUXOMAT® met DALISYS®

Gatmaat 54mm

 

ZEN
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O®
DALISYSuitvoering SBO2NDALISYS.001 (GST15i2°® Pastel Blauw M) J

NE)5)

 

Dezeintelligente SBO2N-DALISYS sensor wordt gebruikt

voor het DALISYS protocol. De SBO2N-DALISYS sensor

kan worden gebruikt in een singleroom, multiroom en

gebouw-oplossing. De bewegingsmelderzal de
lichtsterkte meten en inspelen op de omstandigheden.
De bewegingsmelderzal ook via de DALISYS bus de

HVAC-installatie kunnen aansturen. Mocht er handmatig

geschakeld willen worden dan kan een bestaande

schakelaar omgebouwd worden met de DALI-drukknop

interface. Het systeem kan ingesteld en beheerd worden
via de B.E.G. DALISYS-pc-tool.

15mm 15mm? LShmmt
Wieland Weeland Wieland
esTisi2 esTIsz eSTI5i2

91.020.1253,0 koppelsnoer 9102012530 koppelsnoer 9102012530 koppelsnoer 91.020.1253.0
armen? EG, —— neEe Re
LEF [E10    

GSTaskoppetsroer

8 SowDAusvsaw °

P |

' a:
PS-DALISYS-USB-REG }

  

Pú

 

'SBO2NDALISYS;001
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

DALISYS uitvoering SBO2NDALISYS.001S (GST18i5°® Pastel Blauw M] J

Dezeintelligente SB02N-DALISYS sensor wordt gebruikt An nk A me

esTia5 GST185 GSTI85 GST185voor het DALISYS protocol. De SBO2N-DALISYS sensor

kan worden gebruikt in een singleroom, multiroom en

gebouw-oplossing. De bewegingsmelder zal de

lichtsterkte meten en inspelen op de omstandigheden.

De bewegingsmelder zal ook via de DALISYS bus de

HVAC-installatie kunnen aansturen. Mocht er handmatig

geschakeld willen worden dan kan een bestaande

schakelaar omgebouwd worden met de DALI-drukknop

interface. Het systeem kan ingesteld en beheerd worden

via de B.E.G. DALISYS-pc-tool. Voordeel van deze

uitvoering t.o.v. bovenstaande uitvoering is dat er maar

ì
> Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen

één kabel getrokken hoeft te worden.

verloopkabel 9205034530 koppelsnaor 9205034530 koppelsnoer 9205034530 koppelsnoor 9205034530ET
dGS 5

\SBO2NDALISYS 0015 eniIEUseIEs

SBMDALISYSAW

 

PP PI
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker
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KLEINE RUIMTES VO ®% @

  

 

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J Productinformatie J

Spanning 16-21Vdc busspanning ® Ideaal voor implementatie in armaturen

2 mA e Naadloze integratie met B.E.G. LUXOMAT® met
DALISYS®

360° « Multimaster uitgevoerd met slave-functie

0 10m dwars _e Semi-automatisch,volautomatischof
9 6m frontaal schemerschakelaar
0 4m kleinere bewegingen

 

en * Geïntegreerde daglichtregeling
Montagehoogte: + Min: 2m « Max.: 5m (of schakeluitgang)

* Aanbevolen: 2,5m _e

Werkt

out-of-the-box inbroadcast

modus
voor

 

 

1B= IP20/ KlasseIl eenvoudige controle van de installatie

Oriëntatieverlichting e Volledige functionaliteit kan alleen worden
= 100 %/1 min - geactiveerd met accessoires van

Type» Sed mige EE B..G. LUXOMAT® met DALISYS®
SBPICODALISYS Sr Z5U0 LU * Gatmaat 25mm an

Gemengde Lichtmeting ZEE\
 Adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak v

« 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit
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O®
DALISYSuitvoering SBPICODALISYS.001 (GST15i2°® Pastel Blauw M]) J

DALIS

 

voor het DALISYS protocol. Metzijn kleine inbouwdiepte

van maar liefst 11mm is het ook mogelijk de sensorte

integreren in de armaturen.

De PICO-DALISYS sensor kan worden gebruikt in een

singleroom, multiroom en gebouw-oplossing.

De bewegingsmelderzal de lichtsterkte meten en

inspelen op de omstandigheden. De bewegingsmelder
zal ook via de DALISYS bus de HVAC-installatie kunnen

aansturen. Mocht er handmatig geschakeld willen

worden dan kan een bestaande schakelaar omgebouwd

worden met de DALI-drukknop interface. Het systeem

kan ingesteld en beheerd worden via de B.E.G.

DALISYS-pc-tool.

| Dezeintelligente SBPICODALISYS sensor wordt gebruikt

DALISYSuitvoering SBPICODALISYS.001S (GST18i5° Pastel Blauw M])

15mm Samm? 15mm?
Wieland Wieland Wieland
GST15i2 GST15i2 GSTI5i2

91oan125a0 koppelmoer 9102012590 Koppstnaer 9102012530 koppetnoer 9102012550
a HE ESHSWedard ei 5 5

ee =

  

  

15mm? Wieland
GST18i3 koppelsnoer

SBMDALISYSAW @

tar SBPICODALISYS.001

P5-oAuSYS-USBREG | | |

  

Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

 

Dezeintelligente SBPICODALISYS sensor wordt gebruikt

voor het DALISYS protocol. Met zijn kleine inbouwdiepte

van maar liefst 11mm is het ook mogelijk de sensorte

integreren in de armaturen. De PICO-DALISYS sensor

kan worden gebruikt in een singlercom, multiroom en
gebouw-oplossing. De bewegingsmelder zal de

lichtsterkte meten en inspelen op de omstandigheden.

=7 De bewegingsmelder zal ook via de DALISYS bus de

HVAC-installatie kunnen aansturen. Mocht er handmatig

geschakeld willen worden dan kan een bestaande

schakelaar omgebouwd worden met de DALI-drukknop

interface. Het systeem kan ingesteld en beheerd worden

via de B.E.G. DALISYS-pc-tool. Voordeel van deze

uitvoering t.o.v. bovenstaande uitvoering is dat er maar

één kabel getrokken hoeft te worden.

> Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

15mm 15mm? 15mm 1S/amm?
Wieland Wieland Wieland Wieland
GsT1ei5 GST18i5 esTia5 GST185
verloopkabel 9205034530 koppelsnoer 9205034530 koppelsnoer 9205034530 koppelsnoer 9205034530

 

|

seupausvstw Ì

mmm

PPP
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker
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GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES/ KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

O@®e
Productinformatie
 

Kann
hd

 

 

Spanning 16-21Vdc busspanning

7 mA

360°

D 24m dwars
D 8m frontaal
D 6,4m kleinere bewegingen
Montagehoogte: e Min: 2m e Max.: 5m

» Aanbevolen: 2,5m

1B= IP20/ Klasse|l

» Naadloze integratie met B.E.G. LUXOMAT®met

DALISYS®

e Multimaster uitgevoerd met slave-functie

* Semi-automatisch, volautomatisch of
schemerschakelaar

* Geïntegreerde daglichtregeling
(of schakeluitgang)

e DIP-switches en HEX-potmeters voor een snelle

ingebruikname met basisfuncties

« Werkt out-of-the-box in broadcast modus voor
eenvoudige controle van de installatie
 

Type 4

SBO4NDALISYS

Adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak «

« 452m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melderlopen

3 Zittende activiteit

 

1 sec - 150 min (Lichtzones)

Oriëntatieverlichting
5- 100 %/1 min - 120 min / oo

10 - 2500 Lux

Gemengdelichtmeting

e Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen

in verlaagde plafonds en in armaturen

* Montage met klemmen (meegeleverd) voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde
plafonds

e Volledige functionaliteit kan alleen worden
geactiveerd met accessoires van
B.E.G. LUXOMAT® met DALISYS®

e Gatmaat 56mm
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0e
DALISYSuitvoering SB04NDALISYS.001 (GST15i2° Pastel Blauw M])
 

Deze intelligente SBOANDALISYS sensor wordt gebruikt

voor het DALISYSprotocol. De SBO4NDALISYSis dezelfde

sensorals de SBO4NDALISYS bewegingsmelder, het

verschil zit hem in de nieuwe behuizing.

De SBO4NDALISYS sensor kan worden gebruikt in een

singleroom, multiroom en gebouw-oplossing. De

bewegingsmelder zal de lichtsterkte meten en inspelen

op de omstandigheden. De bewegingsmelder zal ookvia

de DALISYS bus de HVAC-installatie kunnen aansturen.

Mocht er handmatig geschakeld willen worden dan kan

een bestaande schakelaar omgebouwd worden met de

DALI-drukknop interface. Het systeem kan ingesteld

en beheerd worden via het B.E.G. DALISYS-pc-tool.

DALISYS uitvoering SBO4NDALISYS.001S (GST18i5° Pastel Blauw M) J

1,S/amm? Wieland
CSTI83 koppelsnoer =p 5 F
aedl FF E

1,5Yarmm? Wieland
GSTI8G koppelsnoer

SEMDALISYSAWÉ

PS-DALISYSUSB-REG / mr

es

Stamm 15mm 15mm?
Wieland Wieland Wieland
eSTI5i2 eSTI52 eSTI5i2

9102012530 koppelsnoer 9102012530 koppelsnoer 9102012530 koppelsnoer 91.020.1253.0
gr

   

 

Ne PP
'SBOÁNDALISYS.001

—
FF

emd

|
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

 

!
Deze intelligente SBOANDALISYS sensor wordt gebruikt
voor het DALISYS protocol. De SBO4NDALISYSis dezelfde

sensor als de SBO4NDALISYS bewegingsmelder, het

verschil zit hem in de nieuwe behuizing.

De SBOANDALISYS sensor kan worden gebruikt in een

singleroom, multiroom en gebouw-oplossing. De

bewegingsmelder zal de lichtsterkte meten en inspelen

op de omstandigheden. De bewegingsmelder zal ook via

de DALISYS bus de HVAC-installatie kunnen aansturen.

Mocht er handmatig geschakeld willen worden dan kan

een bestaande schakelaar omgebouwd worden met de

DALI-drukknop interface. Het systeem kan ingesteld en

beheerd wordenvia de B.E.G. DALISYS-pc-tool. Voordeel

van deze uitvoering t.o.v. bovenstaande uitvoering is dat

er maar één kabel getrokken hoeft te worden.

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

15mm
Wieland
GST185
verloopkabelij

15mm Stamm 15mm
Wieland Wieland Wieland
GSTI85 GST185 GST185

9205034530 koppelsnoer 9205034530 koppelsnoer 9205034530

Ad zz
sous vmware5555

PP Pi
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

E SBMDALISYSAW

  

koppelsnoer 9205034530

EDAPED

í
mmm
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HOGE RUIMTES / HALLEN / LOODSEN / MAGAZIJNEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie &
 

 

Type

SBO4GH-DALISYS

Adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak J

« 450m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

 

Spanning 16-21Vde busspanning

 

360°

 

» Aanbevolen: 14m

1 sec - 150 min (Lichtzones)

z
o
g
e
n

 

Ge
Gemengde lichtmeting

7 mA

@ 30m dwars
® 19m frontaal

Montagehoogte: « Min.: 5m « Max.: 16m

0B= IP54/ Klasse Il

Oriëntatieverlichting

10 - 2000 Lux

Naadloze integratie met B.E.G. LUXOMAT® met
DALISYS®

Multimasteruitgevoerd met slave-functie

Semi-automatisch, volautomatisch of
schemerschakelaar

Geïntegreerde daglichtregeling
(of schakeluitgang)

DIP-switches en HEX-potmeters voor een snelle
ingebruikname met basisfuncties

Werkt out-of-the-box in broadcast modus voor
eenvoudige controle van de installatie

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen
in verlaagde plafonds en in armaturen

Montage met klemmen (meegeleverd) voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde
plafonds

Volledige functionaliteit kan alleen worden
geactiveerd met accessoires van

B.E.G. LUXOMAT® met DALISYS®

Gatmaat 68mm

 

ZEE
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@O®e
DALISYS uitvoering SBO4GHDALISYS.001 (GST15í2° Pastel Blauw M]

Deze intelligente SBO4DALISYS sensor wordt gebruikt

voor het DALISYS protocol. Deze adresseerbare

bewegingsmelder is bedoeld om te kunnen detecteren

op grote hoogte. De instelling voor de montagehoogte

zE kan vanaf 5 tot 16 meter met een aangepaste

Lichtmeting. De SBO4DALISYS sensor kan worden

gebruikt in een singleroom, multiroom en

gebouw-oplossing. De bewegingsmelder zal de

lichtsterkte meten en inspelen op de omstandigheden.

De bewegingsmelder zal ook via de DALISYS bus de

HVAC-installatie kunnen aansturen. Mocht er handmatig

geschakeld willen worden dan kan een bestaande

schakelaar omgebouwd worden met de DALI-drukknop

interface. Het systeem kan ingesteld en beheerd worden

DALISYS

1,5%ermm? 1,5%mm? 1,5vmm?
Wieland Wieland Wieland
GST15i2 GST15i2 GST15i2

$1.020.12530 koppelsnoer 9#1.020.1253.0 koppelsnoer 91,020.1253.0 koppelsnoer 91,020,1253.0

1,5%emmWieland ween,|TTE

GSTI83 koppelsnoer

Befjen    
1,5/amm? Wieland

GST18i3 koppelsnoer

SBMDALISYS4W6

lamme mnd

“, E Pi
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

PS-DALISYSUSB-REG |

 

 

via de B.E.G. DALISYS-pc-tool. SBOAGHDALSYS,OD

DALISYS uitvoering SBO4GHDALISYS.001S (GST18i5°® Pastel Blauw F] &

Deze intelligente SBO4DALISYS sensor wordt gebruikt (apr 15mm 15mm? 1,5Vamm?
ielars Wieland Wieland Wieland

GST185 GST1815 GST185 GST18i5voor het DALISYS protocol. Deze adresseerbare

bewegingsmelder is bedoeld om te kunnen detecteren

op grote hoogte. De instelling voor de montagehoogte

kan vanaf 5tot 16 meter met een aangepaste Lichtmeting.

De SBO4DALISYS sensor kan worden gebruikt in een

singleroom, multiroom en gebouw-oplossing. De

bewegingsmelder zal de Lichtsterkte meten en inspelen

op de omstandigheden. De bewegingsmelder zal ook via

de DALISYS bus de HVAC-installatie kunnen aansturen.

Mocht er handmatig geschakeld willen worden dan kan

een bestaande schakelaar omgebouwd worden met de

DALI-drukknop interface. Het systeem kan ingesteld en

beheerd worden via de B.E.G. DALISYS-pc-tool. Voordeel

van deze uitvoering t.o.v. bovenstaande uitvoering is dat

er maar één kabel getrokken hoeft te worden.

e
d

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

verloopkabel 9205034530 koppelsnoer 9205034530 koppelsnoer 9205034530 koppelsnoer 92,050.3453.0

itt

Er

SBMDALISYS&W
El(

|SYSUSB-REGPS-DALI

SBO4GHDALISYS0015 l [ l

Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Er
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GANGEN / OVERLOPEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie J
  

Spanning 16-21Vde busspanning

7 mA

360°

® max. 40m x 5m dwars
@ max. 20m x 5m frontaal

Montagehoogte:  2,5m

1B= IP20/ KlasseIl

1 sec - 150 min (Lichtzones)

Oriëntatieverlichting
5 - 100 %/1 min - 120 min / oo

Type
Dn 10 - 2000 Lux
SBO4CORDALISYS

 

Gemengdelichtmeting
Adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak J

« 250m? dwars

PS
Se

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

« Naadloze integratie met B.E.G. LUXOMAT® met
DALISYS®

e Multimaster uitgevoerd met slave-functie

* Semi-automatisch, volautomatisch of
schemerschakelaar

e Geïntegreerde daglichtregeling
(of schakeluitgang)

e DIP-switches en HEX-potmeters voor een snelle
ingebruikname met basisfuncties

« Werkt out-of-the-box in broadcast modus voor
eenvoudige controle van de installatie

® Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen
in verlaagde plafonds en in armaturen

« Montage met klemmen (meegeleverd) voor
armaturen of met veerklemmen voor verlaagde
plafonds

® Volledige functionaliteit kan alleen worden
geactiveerd met accessoires van

B.E.G. LUXOMAT® met DALISYS®

» Gatmaat 64mm

 

ZEN
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0e
DALISYSuitvoering SBO4CORDALISYS.001 (GST15i2° Pastel Blauw M) J

DALISYS

 

Deze intelligente SBO4CORDALISYS.001 sensor wordt

gebruikt voor het DALISYS protocol.

De SBO4CORDALISYS.001 is speciaal ontworpen voor

(lange) gangen. Metzijn rechthoekvormige

detectiebereik kan hij tot wel 40 meter detecteren.

De SBO4CORDALISYS.001 sensor kan worden gebruikt

in een singleroom, multiroom en gebouw-oplossing. De

bewegingsmelder zal de lichtsterkte meten en inspelen

op de omstandigheden. De bewegingsmelder zal ook via

de DALISYS bus de HVAC-installatie kunnen aansturen.

Mocht er handmatig geschakeld willen worden dan kan

een bestaande schakelaar omgebouwd worden met de

DALI-drukknop interface. Het systeem kan ingesteld en

beheerd worden via de B.E.G. DALISYS-pc-tool.

DALISYS uitvoering SBO4CORDALISYS.001S (GST18i5° Pastel Blauw M) J

15mm 1Stamm?
Wieland Wieland
GST152 GST15i2

15mm
Wieland
GSTisi2

91.0201253.0,er9102012530 koppelsnoer 91.020.12530 koppelsnoer 91.020.1253,0

1,5%mm? Wieland
GSTI8koppelsnoer
EEF

15mm? Wieland
GST183 koppelsnoer

SBMDALISYSW6

PS-DALISYSUSB-REG

 

Gee P_|

 

|

FE

Mme

|
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

'SBO4CORDALISYS.001

 

Deze intelligente SBO4DALISYSCOR sensor wordt

gebruikt voor het DALISYS protocol.

De SBO4DALISYSCORis speciaal ontworpen voor (lange)
gangen. Met zijn rechthoekvormige detectiebereik kan

hij tot wel 40 meter detecteren. De SBO4DALISYSCOR

sensor kanwordengebruiktineensingleroom, multiroom

en gebouw- oplossing. De bewegingsmelder zal de

lichtsterkte meten en inspelen op de omstandigheden.

De bewegingsmelderzal ook via de DALISYS bus de

HVAC-installatie kunnen aansturen. Mocht er handmatig

geschakeld willen worden dan kan een bestaande

schakelaar omgebouwd worden met de DALI-drukknop

interface. Het systeem kan ingesteld en beheerd worden
via de B.E.G. DALISYS-pc-tool. Voordeel van deze

uitvoering t.o.v. bovenstaande uitvoering is dat er maar

één kabel getrokken hoeft te worden.

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

15mm 15tamm’ 15mm?
Wieland Wieland Wieland,
CST185 eSTI85 GSTI85
verloopkabel 9205034530 koppelsnoer 9205034530 koppelsnoer 9205034530
EETEDEE

E SBMDALISYSAW.
_i.5

PS-DALISYSUSB-REG
SBO4CORDALISYS.001S

PP
Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

15mm?
Wieland
esTI85
koppelsnoer 9205034530

Ü

  

isanai

mmm

 

77Catalogus Sensoren  Isolectra



BUITENRUIMTES / BINNENPLAATSEN / GROTE RUIMTES

Wandopbouw aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

 

Productinformatie
  

Spanning 16-21Vdc busspanning

7 mA

280°

@ 16m dwars
@ 9m frontaal

Montagehoogte: « 2,5m

IP54/ Klasse Il

1 sec - 120 min (Lichtzones)

 

Oriëntatieverlichting
5 - 100 %/1 sec - 120 min

Type v
SB280DALISYS GX 10-2500 Lux

 

Gemengde Lichtmeting
Adresseerbare DALI-melder

Bewaakt oppervlak J

« 39 1m? dwars

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

» Naadloze integratie met B.E.G. LUXOMAT® met
DALISYS®

* Multimasteruitgevoerd met slave-functie

* Semi-automatisch, volautomatisch of

schemerschakelaar

« Geïntegreerde daglichtregeling
lof schakeluitgang)

« DIP-switches en HEX-potmeters voor een snelle
ingebruikname met basisfuncties

« Werkt out-of-the-box in broadcast modus voor
eenvoudige controle van de installatie

e Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen
in verlaagde plafonds en in armaturen

* Volledige functionaliteit kan alleen worden
geactiveerd met accessoires van
B.E.G. LUXOMAT® met DALISYS®
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oe
DALISYSuitvoering SB280DALISYS.001 (GST15i2° Pastel Blauw M) J
 

Deze intelligente SBDALISYS280 sensor wordt gebruikt Send Vlad Grams
GST15i2 GST15i2 GST15i2

voorhet DALISYS protocol. Deze bewegingsmelder 91.020.1253.0 koppelsnoer 91.020.1253.0 koppelsnoer 91.020.1253.0 koppelsnoer 91.020.1253.0

     

  

 

wordt vooral voorbuiten gebruikt om te monteren tegen dns Trknj

een muur of hoek. De SBDALISYS280 sensor kan nn—

worden gebruikt in een singleroom, multiroom en en FF

gebouw-oplossing. De bewegingsmelder zal de GST1813 koppelsnoer

lichtsterkte meten en inspelen op de omstandigheden.

De bewegingsmelder zal ook via de DALISYS bus de couonusrcar

HVAC-installatie kunnen aansturen. Mocht er handmatig ER Ee

geschakeld willen worden dan kan een bestaande mmm

schakelaar omgebouwd worden met de DALI-drukknop E

interface. Het systeem kan ingesteld en beheerd worden PEDALSLSEREE, tE | | | |

via de BEG. DALISYS-pc-tool. SB20DALISYS00 _Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker Pulsdrukker

DALISYSuitvoering SB280DALISYS.001S (GST18i5° Pastel Blauw M)

Deze intelligente SBDALISYS280 sensor wordt gebruikt mut Jm Le dont

voor het DALISYS protocol, Deze bewegingsmelder Bn tenene
wordt vooral voor buiten gebruikt om te monteren tegen EETESETIEETEDEE

een muur of hoek. De SBDALISYS280 sensor kan worden

gebruikt in een singleroom, multiroom en

gebouw-oplossing. De bewegingsmelder zal de

lichtsterkte meten en inspelen op de omstandigheden. KE …  SB280DALISYS0015 == E nnDe bewegingsmelder zal ook via de DALISYS bus de eid iz
HVAC-installatie kunnen aansturen. Mocht er handmatig PS-DALISYS-USB-REG nd

geschakeld willen worden dan kan een bestaande f

schakelaar omgebouwd worden met de DALI-drukknop | |

interface. Het systeem kan ingesteld en beheerd worden Pulsdrukker PulsdrukkerEFE

via de B.E.G. DALISYS-pc-tool. Voordeel van deze

uitvoering t.o.v. bovenstaande uitvoering is dat er maar

één kabel getrokken hoeft te worden.

  > Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.
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DIM-sensoren

> Wilt u de verlichting niet alleen automatisch laten schakelen op basis van

aanwezigheid, maar wilt u ook het kunstlichtniveau automatisch afstemmen op het

omgevingslicht? Kies dan voor aanwezigheidssensoren met 1-10V dimbareuitgangen.

Hiermee heeft de verlichting continu exact de gewenste waarde. Maximaal comfort en

maximale besparing. Ook met dimsensoren kunnen meerdere verlichtingsgroepen

en een HVAC-kanaal worden aangestuurd. Net zoals bij schakelsensoren is het ook

bij dimsensoren mogelijk om een pulsdrukker op te nemen in het systeem, zodat

u de verlichting handmatig kunt bedienen. In dit hoofdstuk vindt u onze

meestverkochte 1-10V dimbare stekerbare aanwezigheids- en bewegingssensoren in

1-, 2- en 3-kanaalsuitvoering. We hebbende sensoren onderverdeeld op basis van de

te waarin u ze wilt toepassen. Alle sensoren worden kant-en-klaar stekerbaar

met Wieland-aansluitleidingen geleverd. 80 Isolectra  Catalogus Sensoren
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KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder Technische gegevens

@O@®e
Productinformatie 4
  

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 0,5 W

Verticaal 360°

@ 10m dwars
@ óém Frontaal

@ 4m Kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min.: 2m « Max.: 5ma
g
e

» Aanbevolen: 2,5m

[P][O]  18-P2o Kassen
 

Type 4

SBO2MDIM

1x licht kanaal

1x 1-10V

Bewaakt oppervlak «

« 79m?

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini,

bs IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

2300 W‚ cos
1150 VA, cos & = 0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ip(20ms) = 165 A
Max. inschakelstroom Ip(200ys) = 800 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloopcontact

 

a
n

® 15 s - 30 min, impuls

G5 10 - 2000 Lux

1-10 V DC, max. 50 EVSA's

Gemengde lichtmeting

e Aanwezigheidsmelder voor daglichtafhankelijke
lichtregeling

« Master-toesteluitvoering

« Éen kanaal om het licht te dimmenen te schakelen

« Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

» Slave SB02S.405 met 5m aansluitkabel

« Gatmaat 68mm 68mm

En
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Ooo
Combi uitvoering SBO2MDIM.010 (GST18i6° Wit F / Zwart M‚ BST14i2° Pastel Blauw F) + SBO2MDIM.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M, GST15i2° Pastel Blauw F)

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van Tamme? Wieland GST18i3 koppelkabel

één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector rn É B *
maakt het mogelijk de inkomende voeding en de me

geschakelde voeding aan te sluiten. Het 1-10V dim mmm

signaal zal via de twéé polige connector gaan. De functie
van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

aangesloten

   

 

BST14i2: SBO2MDIM.010 of
GST15i2; SBO2MDIM.010G

 

Masteruitvoering SBO2MDIM.705 (GST18i6® Pastel Blauw M, BST14i2° Pastel Blauw F] + SBO2MDIM.705G (GST18i6® Pastel Blauw M, GST15i2° Pastel Blauw F) J

 De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een EE mm? Wieland GST181koppelkabel '
 

 

pulsdrukker en slaves op aante sluiten. De inkomende GST15i2: SBO2MDIM.7056

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De

SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen. 2lamm? Wieland GST18i3 koppelkabel.

Het 1-10V dim signaal zal via de twéé polige connector EB
gaan en zal de lichtgroep dimmen.

84EE
2lamm? Wieland GST1813 koppelkabel     
 

sensorwasrersoe
29B0GFNO03 1%2mm?ZENet

ee 5

1 | (a
sensussB025.405

Pulsdrukker

  > Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aante schaffen. 83Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens

9%
Productinformatie J
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

U ca. 0,5 W

ds Verticaal 360°

@ 10m dwars
@ 6m Frontaal

@ 4m Kleinere bewegingen

ET Montagehoogte: e Min.: 2m « Max.: 5m
* Aanbevolen: 2,5m

 

Type 4

SB09-M-DIM

1x licht kanaal

1x 1-10V

Bewaakt oppervlak v

« 79m?

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

 

[P][O]  1e-wp2o wassen
ham
Detd Kabellengte 45cm

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini,
IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

1 2300 W, cos & 1

{ 1150 VA, cos & =0,5

® 1 min - 30 min, impuls

GE 10 - 2000 Lux

1-10 V DC, max. 50 EVSA's

Kanaal2 (toestelsturing potentiaalvrij)

Sluitcontact, 3 A, 230 V, cos b

5 min - 60 min, impuls

Gemengdelichtmeting

e Mini-aanwezigheidsmelder voor
daglichtafhankelijke lichtregeling

« 1-10 V DC interface voor het aansturen van
dimbare voorschakelapparaten

® Vermogensonderdeel past in de opening voor de
melder in het plafond (bij @ 34mm)

e Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

« Slave SB09S.405 met 5m aansluitkabel

* Inclusief Q 45mm afdekring en afdeklamellen

« PD9-S-1B (RAL9010, RAL9006)

« Gatmaat 34mm mm,

ZEE
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Ooo
Schakelverdeler uitvoering SB09MDIM.501 (GST1813° Bruin M‚ BST14i2® Pastel Blauw F] + SB09MDIM.501G (GST18i3® Bruin M‚ GST15i2° Pastel Blauw F)
 

 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a.

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft GEE En
2lamm? Wieland
GST183 koppelkabel

92.030.0153.1
amm? Wieland GST18I3 koppelkabel

  

 

twee geschakelde uitgangen naar de verlichting.
De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

aangesloten
  

BST14i2: SBO9MDIM.501 of
GST1512: SB09MDIM.501G

Masteruitvoering SBO9MDIM.705 (GST18i6® Pastel Blauw M, BST14i2° Pastel Blauw F) « SBO9MDIM.705G (GST18i6® Pastel Blauw M, GST15i2° Pastel Blauw F) J

rd in n. BST14i2: SBO9MDIM.J05 of
De: mastenúlivoeriog:ts Uitgevoerd In combinatie met GST15i2: SBO9MDIM 7056 WamWieland GST 1813 koppelkabel
een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

pulsdrukker en slaves op aante sluiten. De inkomende
voeding welke tevens fungeert als backbone kan el

 

 

      

  
 

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De mm

SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen. dreiWidland

Het 1-10V dim signaal zal via de twéé polige connector GE OEE55755
Zimm? Wieland > ed

gaan en zal delichtgroep dimmen. GST1813 koppelkabel SENSORMASTERBOX:
29BOGEN003 timm?
29BOHFNO03 2m”

\ Î N
Ab Pulsdrukker Aa

SB095.405 SB095.405

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.   85Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

 

Productinformatie
 

 

 

 

(r]0]

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 0,5 W

Verticaal 360°

@ 24m dwars
@ Bm frontaal
D 6,4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min.: 2m « Max.: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

1B= IP20 Klasse Il
 

Type

SBO4MDIM

1x licht kanaal

1x 1-10V

Bewaakt oppervlak v

« 452m?

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

5) IR-PD-DIM, IR-PD-DIM-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

Ô
2300 W‚ cos

1150 VA, cos & =0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ipl20ms
Max. inschakelstroom Ip(200js) =800 A

Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voorloop contact

  

1 min - 30 min

10 - 2000 Lux

1-10 V DC, max. 50 EVSA's

Gemengde lichtmeting

Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik
voor daglichtafhankelijke lichtregeling

Master-toesteluitvoering

1-10 V DC interface voor het aansturen van

dimbare voorschakelapparaten

Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

Gatmaat 68mm
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°o®e
Combi uitvoering SBO4MDIM.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ BST14i2® Pastel Blauw F] « SBO4MDIM.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F)
 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van 2lammm? Wieland GST18I3 koppelkabel

  

  

één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector 2Yamm?Wieland
E GST1813 koppelkabel Fel

maakt het mogelijk de inkomende voeding en de pe of
geschakelde voeding aan te sluiten. Het 1-10V dim k

 

signaal zal via de twéé polige connector gaan. De functie
van de slavemelderen pulsdrukker is niet aangesloten

BST14i2: SBO4MDIM.010 of
GST15i2: SBO4MDIM.010G

Schakelverdeler uitvoering SBO4MDIM.501 (GST1813° Bruin M‚ BST14i2° Pastel Blauw F) + SBO4MDIM.501G (GST18í3® Bruin M‚ GST15i2® Pastel Blauw F)

 

 
 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a.

een Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding

welke tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

92.030.0153.1
imm? Wieland GST1813 koppelkabel

worden opde schakelverdeler. De schakelverdeler heeft GEE ALE
twee geschakelde uitgangen naar de verlichting. 8 en ed
Het 1-10V dim signaal zal via de twéé polige connector
gaan. De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris ' 9
niet aangesloten

   

 

   

 

BST14i2: SBO4MDIM.501 of
GST1512: SBO4MDIM 5016

 

     

 

   
     

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met
BST14i2: SBOGMDIM.705 ofeen SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een ETInZrSORMOIM JUS

pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

voeding welketevensfungeert als backbone kan

doorgekoppeld wordenin de SensorMasterBox. De
SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen. Gerihernslkabel 7

Het 1-10V dim signaal zal via de twéé polige connector

gaan en zal de lichtgroep dimmen.

EES OEE2vietond osT1o0 koppelkabel

SENSORMASTERBOX:
2980GFN003 eme?
2980HFN0032%mm?

5045405 SB04S405 > Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen. 87Catalogus Sensoren  Isolectra



GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie
 

 

 

e
d

T
(ro)

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 0,6 W

Verticaal 360°

D 24m dwars
D 8m frontaal
D 6,4m kleinere bewegingen
Montagehoogte: e Min: 2m e Max.: 5m

» Aanbevolen: 2,5m

1B= IP20 KlasseIl
 

Type 4

SBO4MDIMHVAC

1x licht kanaal

1x 1-10V sturing

1x potentiaalvrij contact

Bewaakt oppervlak

« 452m?

« 32m? kleinere bewegingen

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melderlopen

 

3 Zittende activiteit

IR-PD-DIM-HVAC, IR-PD-DIM-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal1 (lichtsturing)

a
n

®
Gi

 

2300 W, cos & 1

1150 VA, cos & =0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ipl20ms) =165 A
Max. inschakelstroom Ipl200ys) =800 A
Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voortoop contact

1 min - 30 min

10 - 2000 Lux

1-10 V DC, max. 50 EVSA's

Kanaal2 (toestelsturing potentiaalvrij)

| Sluitcontact, 3 A, 230 V, cos &

 

Kanaal 2 Ook in 16A mogelijk

Gemengde lichtmeting

Aanwezigheidsmelder voor daglichtafhankelijke
lichtregeling

Master-toesteluitvoering

1-10 V DC interface voor het aansturen van
dimbare voorschakelapparaten

Één potentiaal vrij contact voor het bedienen van
HVAC

Oriëntatieverlichting

Vermijden van standby-verliezen van het

verlichtingssysteem in overeenstemming met

EnEV DIN 18599-4

Uitbreiding van detectiebereik met

slavesensoren mogelijk

Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

Gatmaat 68mm
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Oo@ve
Combiuitvoering SB04MDIMHVAC.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M, 2x BST14i2® Pastel Blauw F) + SBO4MDIMHVAC.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M, 2x GST15i2°Pastel Blauw F) J
 

    

 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van amen? Wieland GST18i3 koppelkabel

één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector 2/amm? Wieland

maakt het mogelijk de inkomende voeding en de SanEdkeppaenen

geschakelde voeding aan te sluiten. Het 1-10V dim

signaal zal via de tweevoudige connector gaan. Ook voor

het aansluiten van HVACis er een aparte tweevoudige

connector. De functie van de slavemelder en pulsdrukker

is niet aangesloten.

BST14i2: SBO4MDIMHVAC.010 of
GST15i2: SBO4MDIMHVAC.010G

 

Schakelverdeler uitvoering SB04MDIMHVAC.501 (GST18i3® Bruin M‚ 2x BST1412° Pastel Blauw F] « SB04MDIMHVAC.501G (GST18í3° Bruin M, 2x GST15i2° Pastel Blauw F)
 

 De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met een OD

Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding welke

tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler kan

92.030,0153.1

ma

 

  
mm? Wieland GST1813 koppelkabel

   
  

jn nie Da: Wieland
twéé verlichtingsgroepen tegelijk schakelen. Het 1-10V ener CSTKoppelkabel
dim signaal zal via de tweevoudige connector gaan. Ook gsr1aiz: sgaamDIMHvAC.s01 of
voor het aansluiten van HVACis er een aparte Ef Csr152.SBoamDIMKvac soi
tweevoudige connector. De functie van de slavemelder en

pulsdrukkeris niet aangesloten.

 

Masteruitvoering SBO4MDIMHVAC.705 (GST18i6® Pastel Blauw M, 2x BST14i2® Pastel Blauw F) + SBO4MDIMHVAC.705G (GST18i6® Pastel Blauw M, 2x GST15i2® Pastel Blauw F)

O De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met OD 8

een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een

«8 pulsdrukker en slaves op aante sluiten. De inkomende

voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox. De a al

SensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen. nr We GEE ESTraakoppalkabel

Het 1-10V dim signaal zal via de twéé polige connector GST1813 koppelkabel

gaan en zal de lichtgroep dimmen. Ook voorhet

aansluiten van HVAC is er een aparte tweevoudige

connector. A

 

  Tam? Wieland
GST1813 koppelkabel  

 

BsT14iz
SBO4MDIMHVAC.705 of
GST1512:
SBO4MDIMHVAC.7050 MOE —

   De    

 

SENSORMASTERBOX:
2980GEN003 1Yamm?
2980HFN003 2Yamm*
    

   

  

 

'SB04S,405 sBous,405
[

Pulsdrukker ”id

> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.    89Catalogus Sensoren  Isolectra



GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN O@®e
Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J Productinformatie
  

 

(r]0]

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

ca. 0,5 W

Verticaal 360°

D 24m dwars
D 8m frontaal
D 6,4m kleinere bewegingen
Montagehoogte: e Min: 2m e Max.: 5m

» Aanbevolen: 2,5m

1B= IP20 KlasseIl
 

Type 4

SB04MDUODIM

2x licht kanalen

2x 1-10V sturing

Bewaakt oppervlak

« 450m?

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal 1 en kanaal2 (lichtsturing)

a
2300 W‚ cos 1
1150 VA, cos & =0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ipl20ms) =165 A

Max. inschakelstroom Ipl200ys) =800 A
Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voortoop contact

 

1 min - 30 min

10 - 2000 Lux

2x 1-10 V DC, max. 25 EVSA's op elk

kanaal

Gemengde lichtmeting

® Aanwezigheidsmelder voor twee afzonderlijke

lichtgroepen voor daglichtafhankelijke

lichtregeling

» Master-toesteluitvoering

« Twee 1-10 V interfaces voor het aansturen van
dimbare voorschakelapparaten

® Oriëntatieverlichting

« Twee onafhankelijke, beweegbare lichtsensoren,

bv. raam- en gangzone

e Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor

mogelijk

® Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

« Gatmaat 68mm Ean

ZEE
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ORORORS, DIM-SENSOREN

Combi uitvoering SB04MDIMDUO.010 (GST18i6® Wit F / Zwart M, 2x BST14i2° Pastel Blauw F] + SBO4MDIMDUO.010G (GST18i6® Wit F / Zwart M,‚ 2x GST15i2°® Pastel Blauw F]
 

De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van

één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector
maakt het mogelijk de inkomende voeding en de

geschakelde voeding aan te sluiten. Het dubbele 1-10V
88-55  

 

De functie van de slavemelder en pulsdrukkeris niet

aangesloten.

 

     
  

dim signaal zal via twéé tweevoudige connectoren gaan.

9203069531

GST1813 koppelkabel

Hamm? Wieland
GST1813 koppelkabel     Zlamm? Wieland

GST1813 koppelkabel
Vamm? Wieland

GST1813 koppelkabel,

BSTI4iz
'SBO4MDIMDUO.010

of

Schakelverdeler uitvoering SB04MDIMDUO.501 (GST18i3° Bruin M, 2x BST14i2® Pastel Blauw F) + SB04MDIMDUO.501G (GST18i3° Bruin M,‚ 2x GST15i2® Pastel Blauw F)
 

Wieland schakelverdeler. De inkomende voeding welke
tevens fungeert als backbone kan doorgekoppeld

twéé verlichtingsgroepen tegelijk schakelen. Het
dubbele 1-10V dim signaal zal via twéé tweevoudige

connectoren gaan. De functie van de slavemelder en

pulsdrukker is niet aangesloten.

 

De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met een

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler kan

 

92.0304950.t \imm? Wieland GST18I3 koppelkabel

2/amm? Wieland. 2Yamm? Wieland.
GSTI8koppelkabel *_GSTIBG koppelkabel

BST14i2: SBO4MDIMDUO.501 of
GST1512: SBOAMDIMDUO 5016

      
    

Tamme? Wieland GST1813 koppelkabel   

 

Master uitvoering SB04MDIMDUO.705 (GST18i6® Pastel Blauw M, 2x BST14i2° Pastel Blauw F) + SB04MDIMDUO.705G (GST18i6® Pastel Blauw M, 2x GST15i2° Pastel Blauw F] J
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met

een SensorMasterBox(duo). Dit maakt het mogelijk er

een serie pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De

kan doorgekoppeld wordenin de SensorMasterBox

(duo). De SensorMasterbox (duo) kan één

verlichtingsgroep schakelen. Het dubbele 1-10V dim

signaal zal via twéé tweevoudige connectoren gaan > Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.

inkomende voeding welke tevens fungeert als backbone

92.030 49531

        

 

Vamm?Wieland GST18i3

  
  

BSTIAZ.
SBOCMDIMDUO 705 of

EE „GST15i2;
SBOAMDIMDUO.705C paga’

mammtretnd fj|osriedtoppeiate So
2lamm? Wieland

 

zen We STIG koppelkabel
GERE |
2lammê Wieland B

SENSORMASTERBOX:GST1813 koppelkabel     

  

    
 

2980GFN003 1Yemm?
2980HFN003 2Vamm?

'SB04S.405 Pulsdrukker

Li
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GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN

Plafond aanwezigheidsmelder 4 Technische gegevens J

9%
Productinformatie 4
 

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

U ca. 0,5 W

ds Verticaal 360°

@ 24m dwars
SSS) P 8m frontaal

Ti Montagehoogte: « Min.: 2m + Max.: 5m
Aanbevolen: 2,5m

[P][O] _os-iP20 met sokkel iP54)
 

Type J

SB04-M-TRIO-DIM

2x licht kanalen

2x 1-10V sturing

1x potentiaalvrij

Bewaakt oppervlak J

« 452m?

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

 

IR-PD4-TRIO,
b IR-Adapter voor Smartphones

® Kanaal 1-3: 1 - 60 min

Kanaal 1 en kanaal 2 (lichtsturing) J

 Aanwezigheidsmelder voor twee afzonderlijke
lichtgroepen en een potentiaalvrij kanaal voor
daglichtafhankelijke lichtregeling

« Master-toesteluitvoering

« Twee onafhankelijke, beweegbare lichtsensoren,

bv. raam- en gangzone

« Uitbreiding van detectiebereik met slavemelders
mogelijk

« Twee 1-10 V interfaces voor het aansturen van
dimbare voorschakelapparaten

e Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
mogelijk

© Slave SB04S.405 met 5m aansluitkabel

* Gatmaat 100mm omm

ZEE
 

1 3000 W, cos b = 1

{ 1500 VA, cos & =0,5

G£ 10-2000 Lux
2x 1-10 V DC, max. 50 EVSA's

Kanaal3 (lichtsturing potentiaalvrij) ‚

  L 3000 W‚ cos 1
{ 1500 VA, cos & =0,5

GE 10 - 2000 Lux

Gemengdelichtmeting
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Ooo
Masteruitvoering SBO4MTRIODIM.705 (GST18i6°® Pastel Blauw M, 2x BST14i2® Pastel Blauw F) + SBO4MTRODIM.705G (GST18i6® Pastel Blauw M, 2x GST15i2® Pastel Blauw F)
 

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met OD

een SensorMasterBox(duo). Dit maakt het mogelijk er 7

een serie pulsdrukker en slaves op aante sluiten. De 5

inkomende voeding welke tevens fungeert als backbone a 92.030.6953,1 aire Wandserres:

kan doorgekoppeld worden in de SensorMasterBox

Vámmt Wieland
snadtonpelen M$

(duo). De SensorMasterbox (duo) kan één

verlichtingsgroep schakelen. Het dubbele 1-10V dim 8

MMI meant mm
D_ GST18i3 koppelkabel

signaal zal via twéé tweevoudige connectoren gaan. Via

de tweepolige GST15® is het mogelijk ook een 0E EnIGE

SENSORMASTERBOK
verlichtingsgroep te schakelen. (Potentiaalvrije uitgang) 2lamam? Wieland —

2980GFNO03 1 ame?
GST1813 koppelkabel

2980HFN003 2%amm2

 

    

 

   

  

   
      

  

     

      

  

BST14i2: SBO4MTRIODIM.705 of
GST15i2: SBOAMTRIODIM.7056

     

 

    

  

 

Pulsdrukker

> Boxen,verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen.    93Catalogus Sensoren  Isolectra



GANGEN / OVERLOPEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens Productinformatie
 

Type 4

SBO4MDIMCOR

1x licht kanaal

1x 1-10V sturing

Bewaakt oppervlak J

« 250m?

De

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

 

 

Spanning 110-240 Vac 50/60 Hz

WO ca. 0,5 W

* Aanwezigheidsmelder speciaal voor brede en
lange gangen voor daglichtafhankelijke

lichtregeling

» Master-toesteluitvoering

 

dn Verticaal 360°

g 4Om dwars * Oriëntatieverlichting
SS

9 20m frontaal e Vermijden van standby-verliezen van het
u] Verplichte montagehoogte: verlichtingssysteem in overeenstemming met

* 2,4m - 2,6m EnEV DIN V 18599-4

[re|[0] 1B= |P20 Klasse Il ® 1-10 V DC interface voor het aansturen van
dimbare voorschakelapparaten

IR-PDin,IRSPD-DIM-Mi ri, + Uitbreiding van detectiebereik met slavesensor
à IR-Adapter voor Smartphones

Kanaal 1 (lichtsturing) J

1 2300 W‚ cos &

{ 1150 VA, cos & = 0,5

300 W LED

Max. inschakelstroom Ip(20ms) =165 A
Max. inschakelstroom Ip(200ps) =800 A
Maakcontact/NO — met
Wolfraam-voortoopcontact

IC) 1 min - 30 min

G5 10 - 2000 Lux

1-10V 1-10 V DC, max. 50 EVSA's

 

Gemengde lichtmeting

mogelijk

« Slave SBO4CORS.405 met 5m aansluitkabel

» Gatmaat 68mm

 94 Isolectra  Catalogus Sensoren



oe
Combi uitvoering SBO4MDIMCOR.010 (GST1816® Wit F / Zwart M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO4MDIMCOR.010G (GST1816® Wit F / Zwart M‚ GST15i2® Pastel Blauw F) J
 

   De combi uitvoering is bedoeld voor het aansluiten van tamm? Wieland GST1813 koppelkabel    
één gedimde lichtgroep. De gecombineerde connector Eekenalkael
maakt het mogelijk de inkomende voeding en de
geschakelde voeding aan te sluiten. Het 1-10V dim
signaal zal via de tweevoudige connector gaan.
Defunctie van de slavemelderen pulsdrukker is niet
aangesloten MR GST15i2: SBOLMDIMCOR.010G

 

Schakelverdeler uitvoering SB04MDIMCOR.501 (GST1816°® Bruin M‚ BST14i2® Pastel Blauw F) « SBO4MDIMCOR.501G (GST1816° Bruin M‚ GST15i2° Pastel Blauw F)
 

 De schakelverdeler uitvoering wordt toegepast met o.a

 

   

een Wieland schakelverdeler. De inkomendevoeding
welke tevensfungeert als backbone kan doorgekoppeld

 

92.030,0153.1
Wmm? Wieland GST1813 koppelkabel

worden op de schakelverdeler. De schakelverdeler heeft

  
2lamm? Wieland en 2larmmn? Wielandtwee geschakelde uitgangen naar de verlichting. Het Ee ESTakoppelkabel Ë «

1-10V dim signaal zal via de twéé polige connector gaan. / } 5
De functie van de slavemelder en pulsdrukker is niet Wz Ven
aangesloten. seriasenavomeoRsotoGris seaduoncon said

  
Masteruitvoering SBO4MDIMCOR.705 (GST1816® Pastel Blauw M, BST14i2° Pastel Blauw F) « SBO4MDIMCOR.705G (GST1816° Pastel Blauw M, GST15i2° Pastel Blauw F)
 

  

     
    

De master uitvoering is uitgevoerd in combinatie met
een SensorMasterBox. Dit maakt het mogelijk er een
pulsdrukker en slaves op aan te sluiten. De inkomende

  
  

   

BSTI4Z.
SBO4MDIMCOR.705 of
esTisiz
SBO4MDIMCOR.7056

emme? Wieland
GST1813 koppelkabel

 

 

keden
  voeding welke tevens fungeert als backbone kan

doorgekoppeld wordenin de SensorMasterBox. De Btet4E
DammWieland > Je 2lamm*Wieland
GST1813 koppelkabelSensorMasterbox kan één verlichtingsgroep schakelen

Het 1-10V dim signaal zal via de tweevoudige connector
gaan.

GST1813 koppelkabel

     

 

Pulsdrukker SBO4CORS.405

 
> Boxen, verdelers, slave-sensoren, kabels en schakelaars apart aan te schaffen. Oe
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KNX-sensoren

> Met KNX kunt u verschillende ruimtes en functionaliteiten binnen een gebouw

aan elkaar koppelen en besturen. Sensoren zorgen ervoor dat het KNX systeem kan

reageren op omgevingsomstandigheden zoals lichtintensiteit en temperatuur.

Een aanwezigheidssensoris een cruciale component in een energiezuinige

besturingsinstallatie. Hetis belangrijk om de sensor af te stemmen op het gebruik

van de ruimte waarin hij geplaatst is. Een gang of een magazijn vraagt om een

anderdetectiebereik dan een kantoor of leslokaal. Bovendien moet de sensor met

de gebouwbeheerinstallatie kunnen communiceren en dat is geen probleem voor

onze KNX-aanwezigheidssensoren. 
Isolectra voert een uitgebreid assortiment KNX-aanwezigheidssensoren. Deze

sensoren communiceren feilloos in elk KNX-gebouwbesturingssysteem en kun

zelf programmeren met ETS. Erzijn verschillende typen sensoren voorverschillende

toepassingen zoals voor bijvoorbeeld kantoren en lokalen, gangen, magazijnen en

woonruimtes. Isolectra levert alle KNX-sensoren kant-en-klaar stekerbaar met een

Wieland BST14 KNX-aansluitleiding.
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KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

 

Productinformatie
 

   ha

 

Spanning 29Vde busspanning

12 mA

360°

@ 10m dwars
SSA @ 6m frontaal

O 4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: e Min.: 2m « Max.: 5m

» Aanbevolen: 2,5m

IB= IP20 / Klasse III
 

Type 4

SBO2NKNXBA

Melder metuitgebreide toepassingsmogelijkheden.

Bewaakt oppervlak

« 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

  

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

Ixlicht (voor regeling of schakelen),
1x HVAC (daglicht onafhankelijk)

« KNX aanwezigheidsmelder met geïntegreerde

buskoppeling

* Basisversie (-BA]: volautomatische modus, één
licht en één HVAC-uitgang

* Standaardversie (-ST): Op afstandte bedienen

met IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones,

één uitgang voor verlichting, offset voor
schakelen of dimmen (volledig of
halfautomatisch), 3 onafhankelijke HVAC

uitgangen, korte aanwezigheidsdetectie,
zelfregulerende nalooptijd, corridorfunctie,
pincode

* De luxe versie (-DX): standaardversie (-ST]) +
aanwezigheidssimulatie, twee logic modules,
temperatuur- en geluidssensor,
afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen

(art. nr. 93398)
 

GX 10-2000 Lux e Belangrijk: voor opbouwmontage, gebruik de

verzonken versie met de sokkel (art.nr. 93304)

« Gatmaat 54mm 54mm,

Le
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©) KNX-SEN

KNX uitvoering SBO2NKNXBA.001 (BST14i2® Groen M)

 

 

 

Voor het realiseren van een economische oplossing in en
de gebouwautomatisering zijn deze KNX sensoren zeer 9203069531 DammWieland GST18koppelkabel 9203069531 voppelkabel 7203069531

geschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er 2Yamm? Wieland wend en
GST1813 koppelkabel

  

 

mre
05mm? Wieland
BST14i2 koppelkabel

per situatie een kostenbesparing worden gerealiseerd.

Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

gebruikt worden en heb je ook verschillende

uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies

voor apparaten, temperatuurmeting en logische

functies.

0,5Yamm?Wieland.
BST 1412 koppelkabel

    

92
.0
30
.6
95
3.
1

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een Û

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2® kabel SBO2NKNXBA001

kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX
installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waarje de (complexe)

functies van de sensoren kan bepalen.

 > Verdelers, koppelkabels, KNX apparatuur etc. apart aan te schaffen.    99Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens

 

Productinformatie
  

Spanning 29Vdc busspanning

12 mA

360°

@ 10m dwars
@ 6m frontaal
O 4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: e Min.: 2m « Max.: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

IP20 / Klasse III

« KNX-mini-aanwezigheidsmelder met
geïntegreerde BUS-koppeling

« De luxe versie (-DX]): Op afstand te bedienen met
IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één
uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of
dimmen (volledig of halfautomatisch),
3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte
aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende
nalooptijd, corridorfunctie,
aanwezigheidssimulatie, twee logic modules,
temperatuur- en geluidssensor,
afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen
lart. nr. 93398), pincode
 

Type 4

SBO9KNXDX

Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

Bewaakt oppervlak

« 79m? dwars

« 13m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit   

Afmetingen sensorkop: U 45x28mm
Vermogensdeel: 129x29x22mm

Kabellengte 45cm

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

1x licht (voor regeling of schakelen),
3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave

Oriëntatieverlichting
10 - 100% / OFF /1 min - 255 min

Nachtverlichting 5 - 100%

5 - 2000 Lux

« Gatmaat 25mm 25mm
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©) LOSE,

KNX uitvoering SBO9KNXDX.001 (BST14i2° Groen M) }

  

 

 

Voor het realiseren van een economische oplossing in aaanWalaa
nne 92.030.6953.1 ham? Wieland GSTI8IE koppelkabel 9209069531 erpeikabel 9203069531

de gebouwautomatisering zijn deze KNX sensoren zeer ze ennFE— enn prEs ppelkabelggn

ituati 2lamm? Wielandgeschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er BETE henenlabel

per situatie een kostenbesparing worden gerealiseerd.

Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

  

  

   9342006530 92.420,06520 9342006530

Ronnwend oshmrwetnd
BST4i2 koppelkabel Ë BST14i2 koppelkabel

   

gebruikt worden en heb je ook verschillende eek

uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies 8 —
_ _ _ SBO9KNXOX001 5 E

voor apparaten, temperatuurmeting en logischefuncties. 5

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een 7

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2° kabel

kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het pr ns

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waarje de (complexe)

functies van de sensoren kan bepalen.

> Verdelers, koppelkabels, KNX apparatuur etc. apart aan te schaffen.    101Catalogus Sensoren  Isolectra



KLEINE KANTOREN / FOYERS

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens

 

Productinformatie
 

 

Type v

SB11KNXDX

Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

Bewaakt oppervlak

« 64m? dwars

« 7m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Zittende activiteit

  

Spanning 29Vdc busspanning

©) 12 mA

EE
@ 9m dwars

SS 2 óm frontaal
@ 3m kleinere bewegingen

Montagehoogte: e Min.: 2m « Max.: 5m
» Aanbevolen: 2,5m

IP20 / Klasse III

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

1x licht (voor regeling of schakelen),
3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave

Oriëntatieverlichting
5 - 100 %/ OFF /1 min - 255 min

Nachtverlichting 5 - 100 %

5 - 2000 Lux

® Zeer vlakke KNX-aanwezigheidsmelder met
geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

« De luxe versie (-DX): Op afstand te bedienen met

IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één
uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of
dimmen (volledig of halfautomatisch),
3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte
aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende
nalooptijd, corridorfunctie,
aanwezigheidssimulatie, twee logic modules,
temperatuur- en geluidssensor,
afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen
(art. nr. 93398), pincode

« Gatmaat 43mm 43mm

ZEN
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©) LOSE,

KNX uitvoering SB11KNXDX.001 (BST14i2° Groen M) J

  

 

Voor het realiseren van een economische oplossing in
maer 92.030.6953.1 Damm? Wieland GST183 koppelkabel 9203069531, 92.030.6953.1alan koppelt ppelkabelde gebouwautomatisering zijn deze KNX sensoren zeer Es en FES ern EI en

93.420.0653.0 93.420.0653.0 42006530
pere

O,SY:mm? Wieland.
BST14i2 koppelkabel

     
geschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er 2lamm? Wieland

GST1813 koppelkebel

  

per situatie een kostenbesparing worden gerealiseerd. 05%amm? Wieland
BST14i2 koppelkabel   Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

gebruikt worden en heb je ook verschillende
   

 

î uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies d Mw: ss

( S= voor apparaten, temperatuurmeting en logische 8 8

functies. 8

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een (=

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2® kabel (Ps ni NN
kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het SB11KNXDX.001

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waarje de (complexe)

functies van de sensoren kan bepalen.

> Verdelers, koppelkabels, KNX apparatuur etc. apart aan te schaffen.    103Catalogus Sensoren  Isolectra



GROTE KANTOREN / CONFERENTIERUIMTES / KLASLOKALEN / KANTOORTUINEN 9%
Plafond aanwezigheidsmelder 4 Technische gegevens } Productinformatie J
 

hd

 

Spanning 29Vdc busspanning

12 mA

360°

® 24m dwars
@ 8m frontaal
@ 6,4m kleinere bewegingen

Montagehoogte: « Min: 2m « Max: 5m
Aanbevolen: 2,5m

IB= IP20 / Klasse III
 

Type J

SBO4KNXDX

Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

Bewaakt oppervlak v

« 452m? dwars

« 32m? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melderlopen

3 Zittende activiteit

S
g
”

 

SO5

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
IR-Adapter voor Smartphones
1x licht (voor regeling of schakelen),
3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave

Oriëntatieverlichting
5-100 %/ OFF /1 min - 255 min

e KNX-aanwezigheidsmelder met groot
detectiebereik en geïntegreerde
KNX-BUS-koppeling

« De luxe versie (-DX): Op afstand te bedienen met
IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één
uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of
dimmen (volledig of halfautomatisch),
3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte
aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende
nalooptijd, corridorfunctie,
aanwezigheidssimulatie, twee logic modules,
temperatuur- en geluidssensor,
afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen

(art. nr. 93398), pincode

« Belangrijk: voor opbouwmontage, gebruik de
verzonken versie met de sokkel (art.nr. 93304)

e Gatmaat 56mm

 

 

RAN

Nachtverlichting 5 - 100 %

GC: 5 - 2000 Lux

104 Isolectra  Catalogus Sensoren



® ©
KNX uitvoering SBO4KNXDX.001 (BST14i2° Groen M) J

  

 

 

Voorhet realiseren van een economische oplossing in mr Miand
de debouwsutomatieerina zijn deze kNXeanesten zeer 92,030,6953.1 2lamm* Wieland GST1818 koppelkabel 92004953 ponvarabel 72004959.1

g g zij - enjrEs SLE
i 2lamm? Wielandgeschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er Bena kernalabel

  

   

  

per situatie een kostenbesparing worden gerealiseerd.

 

Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

gebruikt worden en heb je ook verschillende

me En
95420 0ssa0 s542o0ossa0 42006550

0,5Ymm? Wieland. $ 5 Yamm? WielandESTIAZ wapper È BSA opper       
Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2° kabel hd nn
kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het SBOOENKDKDOL

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX

ke
uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies Tand 3 _

hd voor apparaten, temperatuurmeting en logische 8 8

functies. 8

 
| l |

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waarje de (complexe)

functies van de sensoren kan bepalen.

> Verdelers, koppelkabels, KNX apparatuur etc. apart aan te schaffen.    105Catalogus Sensoren  Isolectra



GANGEN / OVERLOPEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J Productinformatie
  

* KNX-aanwezigheidsmelder met groot
Spanning 29Vdc busspannin:
E S E 8 detectiebereik en geïntegreerde

12 mA KNX-BUS-koppeling

* De luxe versie (-DX): Op afstand te bedienen met
nn 360° IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één

uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of
9 40m dwars dimmen (volledig of halfautomatisch),
D 20m frontaal 3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte
Montagehoogte: + Min.: 2m « Max.: 5m aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende

« Aanbevolen: 2,5m nalooptijd, corridorfunctie,

aanwezigheidssimulatie, twee logic modules,
IB IP20 / Klasse III

temperatuur- en geluidssensor,

 

 

 

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini, afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen

IR-Adapter voor Smartphones (art. nr. 93398), pincode
1x licht (voor regeling of schakelen), « Belangrijk: voor opbouwmontage, gebruik de

Type v 3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave verzonken versie met de sokkel (art.nr. 93304)

SBO4CORKNXDX Oriëntatieverlichting « Gatmaat 56mm 56

 

5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min LEEN
Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden. Nachtverlichting 5 - 100 %

5 - 2000 Lux

 

Bewaakt oppervlak v

« 250m?

DS

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen
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® ©
KNX uitvoering SBO4CORKNXDX.001 (BST14i2® Groen M)

  

 

 

Voor het realiseren van een economische oplossing in ae

de gebouwautomatisering zijn deze KNX sensoren zeer man UMlSTIWppelkatet pn meern92.030.6953.1

geschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er 2lamm? Wieland 93.420.0653.0 93.420.0653.0 Ts  GST1813 koppelkabel

  

per situatie een kostenbesparing worden gerealiseerd. O5amm’ Wieland
BST14i2 koppelkabel

0,5%amm?Wieland,
BST14i2 koppelkabel   Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

gebruikt worden en heb je ook verschillende

uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies

” voor apparaten, temperatuurmeting en logische 92
.0
30
.0
15
3.
1

 

functies. 8

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een ”’

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2° kabel nh ns

kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het SBACORKNEDEONI

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waarje de (complexe)

functies van de sensoren kan bepalen.
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HOGE RUIMTES / HALLEN / MAGAZIJNEN

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J Productinformatie
  

Spanning 29Vde busspanning

12 mA

360°

Max. 30m x 19m

Montagehoogte: « 14m

 

IP20 / klasseIl

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave

Oriëntatieverlichting
10 - 100 %/ OFF /1 min - 255 min

Nachtverlichting 5 - 100 %

Type J

SBO4GHKNXDX

Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

5 - 2000 Lux

 

Bewaakt oppervlak

« 450m?

 

1 Dwarslangs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

1x licht (voor regeling of schakelen),

« KNX-aanwezigheidsmelder speciaal voor

hoogbouwmagazijnen, met geïntegreerde
KNX-BUS-koppeling

« De luxe versie (-DX): Op afstand te bedienen met
IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één
uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of
dimmen (volledig of halfautomatisch),
3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte
aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende nalooptijd,
corridorfunctie, aanwezigheidssimulatie, twee
logic modules, temperatuur- en geluidssensor,
afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen
(art. nr. 93398), pincode

® In magazijnen met hoge montagehoogtes, moet
erop gelet worden dat de geïnstalleerde melders
enkel bewegingen detecteren in de zijgangen.
Met behulp van afdeklamellen kan het
detectiebereik aangepast worden waar nodig.
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©) LOSE,

KNX uitvoering SBO4GHKNXDX.001 (BST14i2® Groen M) J

  

 

 

Voor het realiseren van een economische oplossing in Umm?Wieland
ä hi t tseri ine KNX 92.030.6953.1 Zlamm? Wieland GST183 koppelkabel. 92.030.6953.1 a 92.030.6953.1

le gebouwautomatisering zijn deze sensoren zeer Fn ernEne en prnn en

geschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er 2YammWieland    GST1813 koppelkabel

 

persituatie een kostenbesparing worden gerealiseerd.      

 

Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

gebruikt worden en heb je ook verschillende

( \ uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies

93.420,06 93,420.0653.0 |93.420.0653.0
ene

Samm? Wieland Sm? Wieland
BST14i2 koppelkabel È BST14i2 koppelkabel

a HN
   

E
i

920
30,

015
3.1

voor apparaten, temperatuurmeting en logische

functies.

0.
69
53
.1

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2° kabel pr

kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het SROKEEKNKDLOOL

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waarje de (complexe)

functies van de sensoren kan bepalen.

|
:

=
=

f
92.

096

Î
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FOYERS / GANGEN / OVERLOPEN / KASTEN / SANITAIRE RUIMTES ®

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J Productinformatie 4
 
 

« KNX-wandaanwezigheidsmelder metSpanning 29Vdc busspanning Ù
geïntegreerde KNX-BUS-koppeling en met

24 mA geïntegreerde drukknoppen voor manuele

bediening

120° * Geïntegreerde downlight met oriëntatie- en
nachtverlichting functie

@ 3m frontaal Ae
a bi « De luxeversie (-DX]: Op afstand te bedienen met

 

Lm dwars IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één
Montagehoogte: e 1,1m uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of

dimmen (volledig of halfautomatisch),
1P20 / klasseIII 3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte

aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende

nalooptijd, corridorfunctie,

aanwezigheidssimulatie, twee logic modules,

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
IR-Adapter voor Smartphones

 

 

1x licht (voorregeling of schakelen), temperatuursensor, afstandsbediening met
der 3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave 5 bedieningsknoppen (art. nr. 93398), pincode
SB140LKNX Oriëntatieverlichting * Afdekplaat apart te bestellen, beschikbaar in

5- 100 %/ OFF /1 min - 255 min verschillende kleuren

Nachtverlichting 5 - 100 %

 

Melder metuitgebreide toepassingsmogelijkheden.

5 - 2000 Li
Bewaakt oppervlak (6e; HK

«67m?

   

 

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen
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ooo
KNX uitvoering SB140LKNX.001 (BST14i2° Groen M) }

 

 

 

   

  

 

   Voor het realiseren van een economische oplossing in 2Vamm? Wieland

de debouwautomatisermd zijnideze KNXeaneoren zeer 92.030.6953.1 Zhmmt Wieland GST18i3 koppelkabel 200695 prneiahel 2203049531
d B Ere ze mp enn Eem

geschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er 2Vamm? Wieland 93.420.0653.0 99.420.0653.0 |93.420.0653.0
ituat hesta 4 ü d GST1813 koppelkabel n

per situatie een kostenbesparing worden gerealiseerd. ew rr

Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen BST14i2 koppelkabel Ë BST14i2 koppelkabel

gebruikt worden en heb je ook verschillende

uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies

voor apparaten, temperatuurmeting en logische

functies.   

92
.0
30
.6
95
3.
1

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2° kabel

kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het SBJADLKNEOON

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waar je de (complexe)

E
R

functies van de sensoren kan bepalen.
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FOYERS / GANGEN / OVERLOPEN / KASTEN / SANITAIRE RUIMTES

Plafond aanwezigheidsmelder J Technische gegevens J

9%
Productinformatie
  

 

Type 4

SB180KNX

Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

Bewaakt oppervlak

« 155m?

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

 

Spanning 29Vdc busspanning

12 mA

180°

Max. 10m dwars / 3m frontaal

Montagehoogte: « 1,1m - 2,2m

IP20 / klasse III

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

1x licht (voor regeling of schakelen),
3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave

5 - 2000 Lux

« KNX-wandaanwezigheidsmelder met

geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

* Basisversie (-BA): volautomatische modus,
één licht en één HVAC-uitgang

e De luxe versie (-DX): Op afstand te bedienen met
IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één
uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of
dimmen (volledig of halfautomatisch),
3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte
aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende
nalooptijd, corridorfunctie,

aanwezigheidssimulatie, twee logic modules,
temperatuur- en geluidssensor,

afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen
(art. nr. 93398), pincode

* Leverbaar met frame (afmeting binnenafdekking
60x60 mm) of zonderframe voor combinatie met

afdekframe (afmeting binnenafdekking 50x50 mm)
in 5 verschillende kleuren
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DO®®
KNX uitvoering SB180KNX.001 (BST14i2® Groen M) J
 

 

Voor het realiseren van een economische oplossing in ew

de gebouwautomatisering zijn deze KNX sensoren zeer nde ZiWia OSTkolaek 2008953 koppelkabel 2030450.
5 97 me enpn ennEe nd

geschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er 2amm? Wieland 0  GST1813 koppelkabel

 

per situatie een kostenbesparing worden gerealiseerd.

Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

gebruikt worden en heb je ook verschillende

uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies

voor apparaten, temperatuurmeting en logische

functies.

®osnvindGoppel   93,420,0653.0 93420.0653.0 93.420 0653
nl
05mm? Wieland
BST14i2 koppelkabel

      rn,

 

92
.0
30
.6
95
3.
1

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2° kabel Vann nn en nn

kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het SBIEOKMECO0

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waar je de (complexe)

a
:

functies van de sensoren kan bepalen.
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HALLEN / GROTE RUIMTES / BINNENPLAATSEN

Wandopbouw aanwezigheidsmelder Technische gegevens J

9%
Productinformatie &
  

 

Spanning 29Vde busspanning

12 mA

230°

Max. 20 m bij dwars langs de melder
lopen (tangentiaal) / 6 m frontaal / 4 m
onderkruipbeveiliging

Montagehoogte: e Min.: 2m « Max.: 5m
« Aanbevolen: 2,5m

IP54 / Klasse III
 

Type J
SBRCPNN230KNX

Melder met uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

Bewaakt oppervlak

« 400m?

« Jm? kleinere bewegingen

 

1 Dwars langs de melder lopen

2 Frontaal naar de melder lopen

3 Onderkruipbeveiliging

  

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,

IR-Adapter voor Smartphones

1x licht (voor regeling of schakelen),
3x HVAC (onafhankelijk), 1x slave

Oriëntatieverlichting
10 - 100 %/OFF /1 min - 255 min

Nachtverlichting 5 - 100 %

5 - 2000 Lux

« KNX-bewegingsmelder met geïntegreerde
KNX-BUS-koppeling

« De luxeversie (-DX): Op afstand te bedienen met
IR-PD-KNX of IR-adapter voor smartphones, één
uitgang voor verlichting, offset voor schakelen of

dimmen (volledig of halfautomatisch),
3 onafhankelijke HVAC uitgangen, korte
aanwezigheidsdetectie, zelfregulerende nalooptijd,
corridorfunctie, aanwezigheidssimulatie, twee
logic modules, temperatuursensor,
afstandsbediening met 5 bedieningsknoppen
(art. nr. 93398), pincode
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® ©
KNX uitvoering SBRCPNN230KNX.001 (BST14i2® Groen M)

  

 

 

Voor het realiseren van een economische oplossing in Zrard

de debouwsutomatiserind zideze kNXeeneoren zeer 9203069531 2Yamm* Wieland GST183 koppelkabel 9203069531 vopgelkabel 2203069531
9 9 zij ee Lag enEe ennpr Ene EF

geschikt. Aan de hand van de toepassingssituatie kan er 2Vamm?Wieland     

  

93.420.0653.0 93420.0653.0 93420.0653.0
mmm
SimWieland *

BST14i2 koppelkabel

GST1813 koppelkabel

 

persituatie een kostenbesparing worden gerealiseerd.    Samm’ Wieland
BST14i2 koppelkabel

 

Zo kunnen de sensoren voor meerdere toepassingen

gebruikt worden en heb je ook verschillende

uitvoeringen. Enige functies daarvan zijn; tijd functies

voor apparaten, temperatuurmeting en logische

functies.

92
.0
30
.6
95
3.
1

Het schema rechts weergeeft de KNX structuur van een

installatie. Door middel van de Wieland BST14i2® kabel

kan de bus worden doorgekoppeld. Hierbij is het

mogelijk op een eenvoudige manier een volledige KNX SBORCRNNAAO

installatie aan te leggen. De programmering zal

gebeuren met ETS-software waarje de (complexe)

functies van de sensoren kan bepalen.
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Goed om te weten

We ontzorgen van A tot Z

 

Wij innoveren
 

Geen project is hetzelfde, geen klantis gelijk. Daarom denken we graag vanaf het

begin met u mee. Wat is een passende oplossing? Watzijn de beste producten? Wat

is de meest praktische toepassing? Door vanaf het begin van een project samen op

te trekken komen we samentot de beste en meest kostenefficiënte totaaloplossing.

Concept engineering, proposal engineering, technische ondersteuning en

projectbegeleiding lin samenwerking met de groothandel); Isolectra ontzorgt u van

A tot Zen zorgt ervoor dat u één aanspreekpunt heeft binnen ons bedrijf, zodat uw

project overzichtelijk blijft.

Â
Isolectra gaat voor kwaliteit

Hoewel we zelf geen producentzijn, werken we toch dagelijks aan innovaties. En

dat pakken we voortvarend aan. Bij Isolectra willen we niet alleen maar een pro-

duct leveren aan de klant, we willen met oplossingen komen voor problemen die

er zijn. Daarin nemen we de markt, de normen en de wetgeving mee en met die

oplossingen willen we de verwachtingen van onze klanten overtreffen.

Wij delen onze kennis
 

Bij Isolectra gaan we voor kwaliteit. We gaan voor producten van topkwaliteit en we

gaan voor het bieden van een excellente service. Om dat waar te kunnen maken,

kiezen we de partijen waar we mee samenwerken met zorg. We werken alleen met

leveranciers die de beste producten leveren en die tot de top van de markt behoren

of de potentie hebben om die positie te behalen.

Als marktleider op het gebied van stekerbaar installeren delen we graag onze

kennis over normen, wetgeving en producten met u. Dat doen we doorhet geven van

seminars op locatie en door het geven van online trainingen en cursussen vanuit

de Isolectra Academy. Kijk voor de online leeromgeving op www.isolectra.academy

Meer weten?
 

Bel naar 010 285 54 44 of mail naar info(disolectra.nl voor meer informatie of het

maken van een afspraak.
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