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COMFORT IP: Bevægelsessensor - indendørs 

COMFORT IP bevægelsessensor - indendørs er designet specifikt til 
indendørs brug. Sensoren registrerer bevægelser samt lysintensitet 
vha. den integrerede lysstyrkesensor. 

Bevægelsessensoren kan bruges i forbindelse med alarm- og 
lysstyring. 

Ved brug af andre COMFORT IP enheder kan en alarm udløses eller 
lys aktiveres ved bevægelse. Takket være en rækkevidde på op til 12 
meter og en vinkel på cirka 105 grader samt adskillelige 
installationsmuligheder kan sensoren optimeres til forskellige 
omgivelser. Sensoren kan frit placeres på en væg, i et hjørne eller i 
den medfølgende holder. 

Små ændringer i lysstyrken registreres ikke, så uønskede reaktioner 
fra sensoren undgås. Graden af sensitivitet kan justeres efter behov. 

Ved tilkøb af access point kan sensoren overvåges via smartphone 
vha. ALPHA IP'en. Dermed gives også besked, hvis sensoren fjernes 
eller på anden vis påvirkes.

1.1 Produktkarakteristika 
• Registrerer bevægelser og lysstyrke vha. den integrede

lysstyrkesensor.
• Kompakt emballage til indendørs brug.
• Kan bruges via smartphone vha. ALPHA IP app'en ved tilkøb af

access point

1.2 Indhold 
• COMFORT IP bevægelsessensor - indendørs
• Monteringsplade
• Holder
• 2 x skruer 3,0 x 30 mm

• Rækkevidde på op til 12 meter og en vinkel på cirka 105 grader
• Nem og bekvem installation på vægge, i hjørner eller i den

medfølgende holder.
• Giver besked via ALPHA IP app'en ved tilkøb af access point.

• 2 x plugs 5 mm
• 2 x dobbeltklæbende strimler
• Manual
• 2 x 1,5 V AA

2 Tekniske data 
Strømforsyning 2 x 1,5 V AA 

Energiforbrug 40 mA 

Batterilevetid 3 år cirka

Beskyttelsestype IP20 

Omgivelsestemperatur 5 til 35 °C 
Dimensioner (B x H x D) 52 x 65 x 34 mm 

Vægt 85 g (inkl. batteri) 

Radiofrekvens 868,3 MHz/869,525 MHz 

Typisk radiorækkevidde 280 m 

Emballagedimensioner 122 x 112 x 48 mm 

Emballagevægt 175 g 
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