Νέα προϊόντα

BasicLINE
Ανιχνευτές κίνησης,
Επιτηρητές παρουσίας

Χρησιμοποιώντας την ενέργεια
πιο αποτελεσματικά

Οι νέες σειρές ανιχνευτών
κίνησης και επιτηρητών
παρουσίας BasicLINE
προσφέρουν τον απόλυτο
συνδυασμό οικονομίας,
υψηλής ποιότητας
κατασκευής και αξιοπιστίας.
Οι επιτηρητές BasicLINE διακρίνονται
για την υψηλή ευαισθησία τους,
καθώς εντοπίζουν με ακρίβεια την
παραμικρή κίνηση ή την παρουσία
ανθρώπου στο πεδίο ανίχνευσης τους,
ενεργοποιώντας άμεσα τα φορτία που
ελέγχουν (φωτισμός, κλιματισμός, κ.α.).
Έτσι επιτυγχάνεται μεγάλη
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εξοικονόμηση ενέργειας αφού τα
φορτία αυτά λειτουργούν μόνο όταν
υπάρχει πραγματική ανάγκη.
Εικόνες με άδεια δωμάτια όπου τα
φώτα και ο κλιματισμός λειτουργούν
συνεχώς, ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Περιγραφή

Κωδικός

Τιμή Τιμοκαταλόγου

45418

48,40 €

BasicLINE 6814U-500

45416

80,00 €

BasicLINE Mini 6811EB-500

45417

90,00 €

BasicLINE Corridor 6818U-500

45415

108,00 €

Ανιχνευτής κίνησης
BasicLINE 6844AGM-204-500
Επιτηρητές παρουσίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω τιμές μπορεί να μεταβληθούν.
Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον εν ισχύ γενικό τιμοκατάλογο Ηλεκτρολογικού Υλικού.

BasicLINE
Ευκολία, αξιοπιστία και εξοικονόμηση ενέργειας
Ανιχνευτής κίνησης

Επιτηρητές παρουσίας

BasicLINE 6844AGM-204-500
– Γωνία επιτήρησης: 240°
– Απόσταση επιτήρησης: 12 m
– Διάρκεια φωτισμού:
5 sec – 12 min
– Θερμοκρασία λειτουργίας:
-20°C to +40°C
– Βαθμός προστασίας: IP 55
– Επίτοιχη τοποθέτηση
– Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες
αλογόνου, 1.000 W λαμπτήρες
πυράκτωσης και φθορισμού

Αξιόπιστος και οικονομικός
Κατάλληλος για εσωτερικούς ή
εξωτερικούς χώρους, αλλά και για
περιβάλλον με υψηλή υγρασία (IP 55),
όταν απαιτείται απόσταση επιτήρησης
έως και 12 m. Το μεγάλο εύρος
ρύθμισης του χρόνου καθυστέρησης
χρησιμεύει τόσο σε εφαρμογές όπου
χρειαζόμαστε γρήγορη απενεργοποίηση
(μερικά sec) όσο και σε εφαρμογές με
αρκετά μεγαλύτερο χρόνο (έως και
12 min). Η τοποθέτηση του γίνεται
επίτοιχα με ειδική ενσωματωμένη βάση.

BasicLINE Mini 6811EB-500
– Κυκλική ζώνη επιτήρησης: 6 m για
ύψος στερέωσης 3 m
– Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας
– Δυνατότητα τοποθέτησης σε
ψευδοροφή μέσω ελασμάτων
– Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες
πυράκτωσης, 1.000 W λαμπτήρες
αλογόνου και φθορισμού
– Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης
πολλών επιτηρητών

Λεπτός και διακριτικός
Ιδανικός για πολύ μικρούς χώρους.
Εντοπίζεται πολύ δύσκολα εξαιτίας του
πολύ λεπτού προφίλ που διαθέτει.
Το αισθητήριο ανίχνευσης και η μονάδα
ενεργοποίησης είναι ξεχωριστά
εξαρτήματα γεγονός που διευκολύνει
την προσαρμογή του ακόμα και στις
πιο δύσκολες επιφάνειες και σε
ψευδοροφές. Συνδέοντας παράλληλα
πολλούς επιτηρητές BasicLINE Mini
μπορούμε να αυξήσουμε την συνολική
επιφάνεια ανίχνευσης.

BasicLINE 6814U-500
– Κυκλική ζώνη επιτήρησης: 7 m για
ύψος στερέωσης 2,5 m
– Αυτόματη και ημιαυτόματη
λειτουργία
– Ενεργοποίηση εξόδου μέσω
εξωτερικού μπουτόν
– Εγκατάσταση σε οροφή. Χωνευτή
τοποθέτηση
– Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες
πυράκτωσης, 1.000 W λαμπτήρες
αλογόνου και φθορισμού
– Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης
πολλών επιτηρητών

Οικονομία
Κατάλληλος για γραφεία και ιδιαίτερα για
σχολικές αίθουσες λόγω της ημιαυτόματης
λειτουργίας του. Στην ημιαυτόματη
λειτουργία ο επιτηρητής μπορεί να
ενεργοποιηθεί είτε από εξωτερικό
μπουτόν είτε από την ανίχνευση κίνησης.
Η απενεργοποίηση του γίνεται μετά την
παρέλευση του χρόνου που έχει ρυθμιστεί.
Στην αυτόματη λειτουργία η ενεργοποίηση
εξαρτάται αποκλειστικά από ανίχνευση
της κίνησης. Συνδέοντας παράλληλα
πολλούς επιτηρητές BasicLINE μπορούμε
να αυξήσουμε την συνολική επιφάνεια
ανίχνευσης.

BasicLINE Corridor 6818U-500
– Κυκλική ζώνη επιτήρησης: 24 m για
ύψος στερέωσης 2,5 m
– Συνεργάζεται με τηλεχειριστήριο1
και εξωτερικά μπουτόν
– Βαθμός προστασίας: IP 54
– Εγκατάσταση σε οροφή. Χωνευτή
και επίτοιχη2 τοποθέτηση
– Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες
πυράκτωσης, 1.000 W λαμπτήρες
αλογόνου και φθορισμού

Υψηλές επιδόσεις
Κατάλληλος για εφαρμογή σε εξωτερικούς
χώρους όπου είναι απαραίτητη η ανίχνευση
σε μεγάλο εύρος. Ιδανικός για διαδρόμους,
υπόγεια γκαράζ, πάρκα και γενικά πολύ
μεγάλες επιφάνειες. Η ανίχνευση γίνεται
σε γωνία 360° εξασφαλίζοντας συνολικό
έλεγχο του χώρου.
1

Ασύρματο χειριστήριο IR, 6843.
Δεν περιέχεται στην συσκευασία του επιτηρητή.

2

Για επίτοιχη τοποθέτηση χρειάζεται η βάση 6888.
Δεν περιέχεται στην συσκευασία του επιτηρητή.
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ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13 χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com
Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 60750
15 χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com
www.abb.gr
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ABB Marketing Department

Επικοινωνήστε μαζί μας

