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Bevægelsessensor – PIR9  
 

Lev. varenummer PIR9 

Lev. varebetegnelse Bevægelsessensor 

CE-mærket Ja 

IP-klasse  IP44 

Vægt 88 gram  

Medfølgende udstyr Ekstra beslag til hjørneophæng, 3 stk. skruer og 3 
stk. rawlplugs til ophængning, forud installeret 
litium AA x 1 batteri 

 

Bevægelsessensoren gør det muligt for borgeren at sikre sig mod uønsket indtrængen.  Sensoren kan 

derudover også programmeres til at opfange inaktivitet hos borgeren, således at hvis der ikke er opfanget 

bevægelse eller omvendt i en forudbestemt periode, vil den tilknyttede alarmmodtager / personale 

alarmeres om dette.   

Bevægelsessensoren er et ideelt supplement til dør- og vinduessensoren, da bevægelsessensoren gør det 

muligt at opretholde et stabilt og sensitivt niveau for potentiel uønsket indtrængen. Det hvide og diskrete 

design gør det muligt for borgeren at integrere bevægelsessensoren i hjemmets indretning på mest neutral 

vis.  

 

 

   

 

 

Funktioner: 

 Drevet af et forud installeret l itiumbatteri for 

at simplificere installationen  
 Mikroprocessorstyret med avancerede ADSP 

algoritmer 
 Overflade- og hjørnemontering med 

beskyttelse mod sabotage 
 Randomiserede tilsynssignaler for 

systemintegritetskontrol og fejlfinding 

 Overvågning af batteriniveau 

 Hvidt lys- og støjafvisende 

 Radio interferens afvisning op til  20 V ved 

frekvenser på 100 KHz til  1 GHz 
 Automatisk strømbesparende mekanisme 

 Lil le, kompakt, diskret 

 Insekt- og snavssikker 

 LED-indikator ved fejl, test og aktivering 

 Temperatur sensitivitetskontrol  

 Opfylder CE-kravene 

 EN 50131 grad 2, klasse II certificeret 
 

Specifikationer: 

 Batteri: Li  CR123A 3 V, 1500 mAh × 1 

 Batteri levetid: over 2,5 år 

(ved gennemsnitligt 20 aktiveringer dagligt)  
 Rækkevidde fra nødkaldsboks:  

over 300 meter i  åbent rum 
 Frekvens: 869 MHz 

 Driftstemperatur: -10°C til  50°C 

 Fugtighed: op til  85 % ikke-kondenserende 

 Dimensioner: 94×64×42 mm 

 2 sensitivitetsniveauer for aktivering 

 Detekteringsområde: 12 meter over 110° 

vinkel 

 


