
Multisensor - Professional Line

Multisensor Air
BT IPD - încastrat
EAN 4007841 084264
Nr. articol 084264

air humidity air pressure brightness CO2 Temperatur VOC noise level
connectable via 

bluetooth

manufacturer's 
warranty steinel-
professional.de/

garantie

CE

Descrierea funcției

Foarte concentrat pe un climat interior sănătos. Familia de produse True Presence® stabilește noi standarde. În completare, există senzori care furnizează 
informații suplimentare în mod simplu și fiabil în sistem. Multisenzorul Air este specializat în măsurarea aerului, a luminozității și a temperaturii. Fără 
detecția True Presence®, dar cu același design excepțional, se integrează perfect în aspectul modern al tavanelor clădirilor. Senzorul cu simțul aerului bun. 
Interfața BT IPD are o funcție suplimentară de măsurare a nivelului de zgomot. În plus față de riscul de infecție, sunt furnizate informații privind confortul și 
punctul de rouă. Echipat cu cel mai recent standard Bluetooth Mesh Connect.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H) 51 x 123 x 123 mm

Cu senzor de mișcare Nu

Garanția producătorului 5 ani

Setări prin
Smartphone, Tabletă, Connect 
Bluetooth Mesh

Cu telecomandă Nu

Variante BT IPD - încastrat

UM1, EAN 4007841084264

Aplicație, loc Interior

Aplicație, încăpere
birou deschis, cameră de hotel, sală 
de curs, sală de conferință / sală de 
ședință

Include suport pentru montaj pe colț Nu

Locul montării tavan

Instalare Montaj încastrat, tavan

Grad de protectie IP20

Temperatura ambientală 0 – 50 °C

Material Plastic

Tehnologie, senzori
CO2, Geräuschpegel, Presiunea 
aerului, Umiditatea aerului, Senzor de 
lumină, Temperatură, VOC

Înălțime de montaj 2 – 12 m

Înălțimea de montaj max 12,00 m

Înălțimea optimă de montaj 2,8 m

Setare crepuscul 2 – 2000 lx

Reglarea luminii principale Da

Setare crepuscul în mod TEACH Da

Rețele Da

Interconectare prin Bluetooth Mesh Connect
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Desen tehnic Schema circuitului
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