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LYDEN STYRER LYSET

Med akustisk lysstyring fra Extronic kan du styre dine lyskilder ved hjælp af lyd. Så længe der er lyd, er der 
lys og der er ingen skjulte eller døde vinkler. Én enkelt detektor dækker store områder og man kan være 
sikker på, at lyset tænder, allerede når døren åbnes. 

Akustisk lysstyring er nemt at installere, montere og programmere og sidst men ikke mindst er der store 
besparelser at hente på energiforbruget.     

Hvor anvendes akustisk lysstyring?
 
Akustisk lysstyring bør udelukkende anvendes i lokaler hvor døre og vinduer normalt er lukkede. Ellers vil 
der ikke blive reageret på, at en dør bliver åbnet og udefrakommende lyde vil samtidig medvirke til, at lyset 
konstant er tændt. Akustisk lysstyring er særdeles velegnet i:

• Trappeopgange
• Kældre
• Vinklede korridorer
• P-huse
• Toiletter og omklædningsrum
• Lagerlokaler m.m. 

DEN AKUSTISKE DETEKTORS FUNKTION
 
Ved at lytte og analysere to adskilte lydfrekvenser opnås detekte-
ring af tilstedeværelse.

Det ene frekvensområde - lave frekvenser (LF) - er infralyde, som 
menneskets øre ikke opfanger. Eksempelvis den lydbølge der opstår, 
når et dørhåndtag trykkes ned og døren åbnes. Når den akustiske 
detektor registrerer lavfrekvente lyde, tændes lyset. Man vil derfor 
altid opleve, at lyset er tændt i opgangen eller kælderen, modsat 
traditionelle bevægelsesfølere, hvor lyset først tænder, når man er 
trådt helt ind i lokalet.

Det andet frekvensområde - høje frekvenser (HF) - genereres af 
trin f.eks. i trappeopgange og ”S”-lydene i den menneskelige tale. 
De høje frekvenser sikrer en fortsat detektering, så lyset forbliver 
tændt, så længe der er nogen der opholder sig i lokalet.       
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AD260U
Extronic Ekstern Mikrofon - Plast

AD260U er en ekstern mikrofon med en kapsling af 
plast til udenpåliggende montering eller montering i 
indbyggede eurodåser. Følsomheden for højfrekvens 
(HF) og lavfrekvens (LF) områderne kan indstilles i 
mikrofonen. 

Ved anvendelse af flere mikrofoner kan følsomheden 
i hver mikrofon stilles individuelt. Detekteringsevnen 
i lokalet forbliver høj, hvis der bruges adskillige mi-
krofoner og systemet bliver mindre følsomt overfor 
forstyrrelser.   

PRODUKTOVERSIGT
akustisk detektering

Varenummer: 83613106 

EL-nummer: 8824500539

EAN-nummer: 5707205836032

AD600
Extronic Akustisk Detektor

AD600 er en akustisk styring fra Extronic med en 
kapsling i plast til montering på DIN-skinne. Efter-
som detektoren placeres i et elskab, skal der tilsluttes 
mindst én ekstern mikrofon. 

Man kan koble ekstra mikrofoner, PIR-sensorer, tryk-
knapper, fotoceller, koblingsure m.m. til AD600 og 
detektoren har en 12V DC udgang til f.eks. ekstern 
detektor.

Varenummer: 83613091 

EL-nummer: 8824500500

EAN-nummer: 5707205836001

AD230
Extronic Akustisk Detektor 230 VAC 50/60 Hz

AD230 er et komplet system som består af et strøm-
forsyningsmodul PS230 og en akustisk detektor 
AD232. AD230 er nemt at installere og kan bruges til 
registrering af tilstedeværelse i mindre lokaler. 

AD230 har delt montering, hvilket betyder at detek-
toren (AD232) let kan forbindes med et svagstrøm-
skabel og herefter placeres på det mest optimale sted 
for detektering. 

Varenummer: 83618509

EL-nummer: 8824501538

EAN-nummer: 7340157100493



- 4 -

PRODUKTOVERSIGT
akustisk detektering 

AD260P
Extronic Ekstern Mikrofon - Metal

AD260P er en ekstern mikrofon med en kapsling af 
metal til udenpåliggende montering. Følsomheden for 
højfrekvens (HF) og lavfrekvens (LF) områderne kan 
indstilles i mikrofonen. 

Ved anvendelse af flere mikrofoner kan følsomheden 
i hver mikrofon stilles individuelt. Detekteringsevnen 
i lokalet forbliver høj, hvis der bruges adskillige mi-
krofoner og systemet bliver mindre følsomt overfor 
forstyrrelser.   

Varenummer: 83613105 

EL-nummer: 8824500526

EAN-nummer: 5707205836025

LS11 Lyssensor
Extronic Lyssensor til AD500/600

Lyssensoren kan tilsluttes til Extronics produkter f.eks. 
AD500 eller AD600. 

LS11 sørger for, at belysningen holdes slukket, så læn-
ge der er tilstrækkeligt dagslys. Sensorens følsomhed 
justeres i hver niveauvælger, logikmodul osv. 

Lyssensoren er polaritetsafhængig.      

Varenummer: 83613101

EL-nummer: 8824501460

EAN-nummer: 7340157100462

Kontaktor ”Solid State” 190-253VAC
Velegnet til AD500

”Solid State” er en 1-faset kontaktor som er velegnet 
til Extronics akustiske detektor - AD500.

Kontaktoren er 20A og har et spændingsområde på 
190-253V AC. ”Solid State” er kompakt og fylder kun 
17,5 mm i breden og kontaktoren monteres nemt på 
DIN-skinnen.

Varenummer: 836120230

EL-nummer: 8822500337

EAN-nummer: 5350035406595
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PRODUKTOVERSIGT
standalone akustisk

AD232
Extronic Akustisk Detektor

AD232 er en akustisk tilstedeværelsesdetektor til 
energibesparende styring af lysarmaturer og skal 
bruges sammen med PS230 og AD230. Detekto-
ren registrerer lyd (HF) og trykændringer (LF), dvs. 
trykændringer der opstår når en dør åbnes i rummet. 
AD232 kan indstilles til at tænde belysningen på både 
lavfrekvens (LF) og højfrekvens (HF).

Mikrofonens rækkevidde i AD232 er op til 25 meter i 
radius for HF og 500 m³ for LF.  

Varenummer: 83618507

EL-nummer: 8824501541

EAN-nummer: 7340157100479

AD36DL
Extronic Akustisk Detektor

AD36DL er en tilstedeværelsesdetektor til energibe-
sparende kontrol af DALI-armaturer. Detektoren lyt-
ter til lyde inden for to forskellige frekvensområder. 
Belysningen tændes af de lave frekvenser mellem 1-3 
Hz og holdes derefter tændt af højere lydfrekvenser 
mellem 6-8 kHz. Detektoren er forudindstillet til DA-
LI-broadcast og direkte kontrol som giver en hurtig og 
nem installation. AD36DL kræver DALI Power Supply.

Varenummer: 836131511

EL-nummer: 8824501428

EAN-nummer: 5707205837299

AD300U
Extronic Akustisk Hjælpedetektor - LF-detektering

AD300U er en akustisk hjælpedetektor som kan bru-
ges i kombination med f.eks. PIR-sensorer. AD300U 
lytter kun til lave, hørbare frekvenser (infrarød lyd 0-3 
Hz), som forekommer eksempelvis, når en dør åbnes. 
AD300U er beregnet til 12V DC. 

I lokaler med tæppebelagte gulve samt i viklede og 
afskærmede rum med skjulte døre, vil AD300U og en 
PIR-sensor ofte være den mest optimale løsning.

AD300U er beregnet til 12V DC. 

Varenummer: 83613126

EL-nummer: 8824500555

EAN-nummer: 5707205836056
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PRODUKTOVERSIGT
standalone akustisk  

AD350U
Extronic Akustisk Hjælpedetektor - HF-detektering

AD350U er en akustisk hjælpedetektor, der kan bru-
ges som supplement til PIR-sensorer for at sikre at 
lyset holdes tændt, når der er tilstedeværelse i lo-
kalet. 

AD350U lytter kun til et begrænset frekvensområde 
mellem ca. 3 og 7 kHz (f.eks. tale, fodtrin og støj). 
Når detektoren registrerer lyde inden for dette fre-
kvensområde, tændes lyset.

Varenummer: 83613130

EL-nummer: 8824500568

EAN-nummer: 5707205836063

monteringsdiagram ad230
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KOMBINATIONSDETEKTERING

Ofte vil den mest optimale løsning være en kombination af akustisk detektering og PIR-detektering, da det 
giver størst komfort. Det gælder f.eks. i lukkede lokaler med bløde gulve eller vinkler, afskærmede lokaler 
samt lokaler med skjulte døre eller afskærmet indretning.

Den akustiske detektering kan bruges til at detektere lave frekvenser og tænde lyset eller detektere høje 
frekvenser for at holde lyset tændt. Kombinationsdetektering kan gøres ved at kombinere en PIR-sensor 
med en hjælpedetektor eller med en kombinationssensor. 

PIR-DETEKTERING

PIR-detektering benytter infrarøde PIR-sensorer til at registrere tilstedeværelse. Sensoren registrerer de 
temperaturændringer, der finder sted, når personer bevæger sig i lokalet. 

I de fleste tilfælde anvendes PIR-detektering til lysstyring, men kan også anvendes til f.eks. indbrudsa-
larmer. Ved lysstyring sikrer en indbygget lysføler, at PIR-sensoren kun tænder lyset, når der ikke er nok 
dagslysindfald. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys i lokalet, vil PIR-sensoren derfor ikke tænde lyset. 

Man kan bedst sammenligne en PIR med et øje, som 
ser ud i et lokale. Det øjet kan se, kan PIR-sensoren 
registrere. Det betyder også, at hvis øjet ikke kan 
se en person på grund af forhindringer, der blokerer 
synsfeltet, vil PIR-sensoren heller ikke kunne regi-
strere det. Hvis der f.eks. står en plante eller en reol 
mellem PIR-sensoren og den person, den skal detek-
tere, vil den ikke registrere personen. Det er derfor 
vigtigt, at sensoren er placeret, så der er frit udsyn 
over rummet.  

For at tilpasse PIR-sensoren den enkelte opgave, kan linserne udskiftes, så detekteringsfeltet øges. Linser-
ne kan justere PIR-sensorens detekteringsfelt, synsvinkel, rækkevidde og dækningsareal. Du kan finde en 
oversigt over vores linser i linsebiblioteket på side 17. 
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PRODUKTOVERSIGT
pir-sensorer 

PD2200
PIR-sensor 12V DC 

PD2200 er en passiv infrarød PIR-sensor til person-
detektering. PD2200 analyserer varmestrålingen og 
måler støjniveau, signalstyrke og pulsering. Pulsering 
er en langsom målemetode, til detektering af tilste-
deværelse og denne PIR-sensor er derfor velegnet i 
lokaler med lav aktivitet.  

PD2200 har en rækkevidde på 40-80 meter afhængig 
af linsen.

Varenummer: 83613140 

EL-nummer: 8824500584

EAN-nummer: 5707205836087

PD2400
PIR-sensor 24V AC/DC

PD2400 er en passiv infrarød PIR-sensor til person-
detektering. PD2400 analyserer varmestrålingen og 
måler støjniveau, signalstyrke og pulsering. Pulsering 
er en langsom målemetode, til detektering af tilste-
deværelse og denne PIR-sensor er derfor velegnet i 
lokaler med lav aktivitet.  

PD2400 har en rækkevidde på 40-80 meter afhængig 
af linsen.

Varenummer: 83613144

EL-nummer: 8824500623

EAN-nummer: 7340157100035

PD2210HF
PIR-sensor 12V DC med Akustisk Hjælpedetektor

PD2210HF er en kombinationsdetektor, dvs. en 
PIR-sensor med indbygget akustisk hjælpesensor. 

PIR sensoren reagerer på forandringer i varmestrå-
lingen og er derfor særdeles velegnet til personde-
tektering. Den indbyggede akustiske hjælpedetektor 
registrerer høje frekvenser mellem 3-7 kHz (f.eks. 
fodtrin og tale). Når lyden i dette område detekteres 
holdes lyset tændt. 

Varenummer: 83613136

EL-nummer: 8824500607

EAN-nummer: 5707205836117
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PDC2200
PIR-sensor 12V ON/OFF, 360°

PDC2200 er en passiv infrarød bevægelsesdetektor 
beregnet til detektering af tilstedeværelse. Sensoren 
er særlig velegnet til persondetektering i lysstyrings-
systemer. PIR-sensoren har indbygget LED, som gør 
det nemt at justere lyssensoren til det ønskede lys-
niveau.  

PDC2200 er beregnet til montering på loft og detek-
terer 360°. 

Varenummer: 83613139

EL-nummer: 8824501473

EAN-nummer: 5707205836711

PRODUKTOVERSIGT
pir-sensorer

PDC2400
PIR-sensor 24V ON/OFF, 360°

PDC2400 er en passiv infrarød bevægelsesdetektor 
beregnet til detektering af tilstedeværelse. Sensoren 
er særlig velegnet til persondetektering i lysstyrings-
systemer. PIR-sensoren har indbygget LED, som gør 
det nemt at justere lyssensoren til det ønskede lys-
niveau.  

PDC2400 er beregnet til montering på loft og detek-
terer 360°. 

Varenummer: 83613143

EL-nummer: 8824501509

EAN-nummer: 5707205836742

PD230
IR-sensor 230V AC 50/60 Hz

PD230 er et komplet system med enkel installation, 
som kan benyttes til detektering af tilstedeværelse i 
mindre lokaler. PD230 består af et strømforsynings-
modul PS230 og en PIR-sensor PD231.

PD230 har delt montering, hvilket betyder at detek-
toren (PD231) nemt kan tilsluttes med et lavstrøm-
skabel og placeres på det bedste sted til detektering.
  

Varenummer: 83618500

EL-nummer: 8824500940

EAN-nummer: 5707205836698
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PRODUKTOVERSIGT
pir-sensorer 

PD231
Ekstra PIR-sensor til PD230 

PD231 er en passiv infrarød PIR-sensor med høj føl-
somhed. PD231 er beregnet til hjørnemontering og 
sensoren er velegnet til detektering af tilstedeværel-
se, da den har en meget følsom pyroelektrisk sensor, 
der reagerer på ændringer i varmestrålingen.

PD231 er en del af PD230-systemet og er beregnet 
til installation sammen med strømforsyningsmodul 
PS230. 

Varenummer: 83618501

EL-nummer: 8824500953

EAN-nummer: 5707205836704

PDC230
IR-sensor 230V AC 50/60 Hz, 360°

PDC230 er et komplet system med enkel installation, 
som kan benyttes til detektering af tilstedeværelse i 
mindre lokaler. PDC230 består af et strømforsynings-
modul PS230 og en 360° PIR-sensor til loftmontering 
PDC231.

PDC230 har delt montering, hvilket betyder at loft-
detektoren (PDC231) nemt kan tilsluttes med et 
lavstrømskabel og placeres på det bedste sted til de-
tektering.

Varenummer: 83618498

EL-nummer: 8824501525

EAN-nummer: 7340157100134

PDC231
Ekstra 360° PIR-sensor til PDC230 

PDC231 er en 360° passiv infrarød PIR-sensor, som 
er beregnet til loftmontering. Sensoren er velegnet 
til detektering af tilstedeværelse og har en meget føl-
som pyroelektrisk sensor, der reagerer på ændringer 
i varmestrålingen.

PDC231 er en del af PDC230-systemet og er bereg-
net til installation sammen med strømforsyningsmo-
dul PS230. 

Varenummer: 83618499

EL-nummer: 8824501512

EAN-nummer: 5707205836759
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DALI-LØSNINGER

Extronic har en række produkter, som er tilpasset DALI-styring af armaturer. DALI er en standardiseret di-
gital protokol til lysstyring. Armaturerne forbindes via en buslinje med tovejskommunikation og kan styres 
individuelt eller i grupper. Strømforsyning og kommunikation i DALI-systemet foregår via en DALI-buslinje 
- et to-leder kabel.  

Extronics sensorer kan styre lysniveauet direkte. Lyset tænder som regel på 100% ved tilstedeværelse 
(normalt lys) og går derefter ned til 10% (grundlys), før belysningen slukkes. Dette gøres via DALI-kom-
mandoer. 

Hvis der skal være forskellige lysniveauer på forskellige armaturer, programmeres dette i armaturernes 
scener. Extronics sensorer kan også indstilles til tilstanden ”Extronic”, som benytter faste scener:

• Scene 10 bruges ved tilstedeværelse

• Scene 14 bruges til lav niveauforsinkelse

• Scene 15 bruges i tilfælde af fravær

I tilstanden ”Extronic” kan scene 1 til 9 bruges til at indstille andre lysniveauer der tændes manuelt f.eks. 

via trykknapper.

Hvilken løsning skal jeg vælge?

Den mest optimale løsning afhænger af lokalet. Valget af detekteringsløsning afgøres af følgende faktorer:

• Er det et åbent eller et aflukket lokale?

• Type af arbejde

• Lokalets indretning

• Type af gulv i lokalet

• Lokalets udformning
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PRODUKTOVERSIGT
dali pir-sensorer 

PD33DL
PIR-sensor til DALI 

PD33DL er en passiv infrarød PIR-sensor beregnet til 
detektering af tilstedeværelse og styring af DALI-ar-
maturer. Sensoren tænder, dæmper og slukker for 
DALI-armaturer og lysniveauet kan styres med direk-
te styring (100%, 10%, 0%) eller programmerbare 
niveauer via scene 10, 14, 15. PD33DL forsynes via 
DALI-bussen - forbrug max. 12 mA.

PIR-sensoren kan nå en rækkevidde op til 80 meter, 
alt afhængig af linsen.   

Varenummer: 83613150

EL-nummer: 8824501431

EAN-nummer: 5707205837305

PDC33 DL
PIR-sensor til DALI, 360°

PDC33 DL er en passiv infrarød 360° PIR-sensor til 
loftmontering. PDC33 DL er beregnet til detektering 
af tilstedeværelse og styring af DALI-armaturer. Sen-
soren tænder, dæmper og slukker for DALI-armaturer 
og lysniveauet kan styres med direkte styring (100%, 
10%, 0%) eller programmerbare niveauer via scene 
10, 14, 15. 

PDC33 DL forsynes via DALI-bussen - forbrug max. 
12 mA. 

Varenummer: 83613149

EL-nummer: 8824501486

EAN-nummer: 5707205836728

PDC35DL
PIR-sensor til DALI, 360° inkl. relæ til HVAC

PDC35DL er en passiv infrarød 360° PIR-sensor til 
loftmontering. PDC35DL er beregnet til detektering af 
tilstedeværelse og styring af DALI-armaturer. Senso-
ren tænder, dæmper og slukker for DALI-armaturer 
og lysniveauet kan styres med direkte styring (100%, 
10%, 0%) eller programmerbare niveauer via scene 
10, 14, 15. 
   
PDC35DL forsynes via DALI-bussen - forbrug max. 12 
mA. Relæudgang max. 24V 100 mA for ventilation.

Varenummer: 83613147

EL-nummer: 8824501499

EAN-nummer: 5707205836735
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NP2TDL
Niveauvælger til DALI, 230V AC

NP2TDL er en simpel standalone løsning til DALI-sty-
ring. Niveauvælgeren er beregnet til dynamisk lys-
styring af dæmpbare DALI-armaturer, for at reducere 
energiforbruget og forlænge lysstofrørenes levetid.

NP2TDL bruges i kombination med én eller flere til-
stedeværelsesdetektorer (f.eks. PD2200) i eksempel-
vis klasseværelser, kontorer, gangarealer, trappeop-
gange og P-huse.

Varenummer: 83613180

EL-nummer: 8867607321

EAN-nummer: 7340157101179

PRODUKTOVERSIGT
dali niveauvælgere

NP3TDL
Niveauvælger til DALI inkl. LS11, 230V AC

NP3TDL er en simpel standalone løsning til DALI-sty-
ring. Niveauvælgeren er beregnet til dynamisk lys-
styring af dæmpbare DALI-armaturer, for at reducere 
energiforbruget og forlænge lysstofrørenes levetid. 
NP3TDL leveres inkl. en lyssensor LS11 og kan derfor 
bruges til dagslysstyring.

NP2TDL bruges i kombination med én eller flere til-
stedeværelsesdetektorer f.eks. PD2200.

Varenummer: 83613181

EL-nummer: 8867607318

EAN-nummer: 7340157101186

monteringsdiagram np3tdl
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PS1250 DL
Strømforsyning DALI driver 22V DC, 250 mA

PS1250 DL er en DALI-driver, der kan tilsluttes 230V 
AC og forsyner en DALI-bus med 250 mA. Den har 
dobbeltklemmer til tilslutning på DALI-bussen.  

• 230V AC / op til 22V DC på DALI-bussen

• Strøm DALI-bus: max 250 mA

• Til DIN-skinne

PRODUKTOVERSIGT
strømforsyning 

EXE2000
Strømforsyning 12V DC, 1500 mA 

EXE2000 er en strømforsyning til montering på 
DIN-skinne og passer til standard skabe og kapslin-
ger.   

• 230V AC / 12V DC (13,68V DC)

• Strømforbrug: 1,5 A

• Kortslutningssikker

• Til DIN-skinne

Varenummer: 83618108

EL-nummer: 8824500885

EAN-nummer: 5707205836360

EXE2400
Strømforsyning 24V DC, 1500 mA

EXE2000 er en strømforsyning til montering på 
DIN-skinne og passer til standard skabe og kapslin-
ger.   

• 230V AC / 24V DC (27,8V DC)

• Strømforbrug: 1,5 A

• Kortslutningssikker

• Til DIN-skinne

Varenummer: 83618108A

EL-nummer: 8824501020

EAN-nummer: 5707205836377

Varenummer: 83618510 

EL-nummer: 8849481714 

EAN-nummer: 5707205837282 
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EWG-1
Beskyttelsesgitter til vægmontage

EWG-1 er et kraftigt metalgitter til vægmontage, som 
kan bruges til at montere PIR-sensoren med. Det er 
velegnet til udsatte miljøer f.eks. i gymnastiksale el-
ler idrætshaller.

Varenummer: 83613038

EL-nummer: 8824500665

EAN-nummer: 5707205836162

PRODUKTOVERSIGT
tilbehør

EWG-2
Beskyttelsesgitter til hjørnemontage

EWG-1 er et kraftigt metalgitter til hjørnemontage, 
som kan bruges til at montere PIR-sensoren med. Det 
er velegnet til udsatte miljøer f.eks. i gymnastiksale 
eller idrætshaller.

Varenummer: 83613039

EL-nummer: 8824500678

EAN-nummer: 5707205836179

BR1
Beslag til vægmontage

BR1 er et justerbart vægbeslag til PIR-sensorer. Kan 
justeres 30° vertikalt og 45° horisontalt. 

Beslaget bør ikke benyttes til hjørnemontering. 

Varenummer: 83613085

EL-nummer: 8824500704

EAN-nummer: 5707205836209

BR2
Beslag til hjørnemontage 

BR2 består af BR1 inkl. et hjørnebeslag. Beslaget er 
velegnet, hvis der er behov for at kippe PIR-sensoren 
op eller ned. 

Varenummer: 83613086

EL-nummer: 8824500050

EAN-nummer: 5707205836216

BR3
Beslag til loftmontage 

Justerbart beslag til loftmontage. Kan justeres op til 
30° vertikalt og 45° horisontalt. Beslaget består af 
BR1 samt loftbeslag.  

Varenummer: 83613087

EL-nummer: 8824500063

EAN-nummer: 5707205836223



- 16 -

LINSER TIL PIR-SENSORER

Når et rum skal afdækkes med en PIR-sensor, er det vigtigt for komforten at vælge den rigtige sensor.  Her 
er antallet af PIR-sensorens detekteringsfelter samt antallet af detekteringslag afgørende. Herudover skal 
der tages højde for synsvinklen samt PIR-sensorens rækkevidde.

Ved at vælge den rigtige PIR-sensor kan der spares tid og penge på såvel installation som på indjustering.

Eksempel 

Til en indendørs sportshal kræves der 4-6 standard PIR-sensorer for at afdække hallen. Hvis der i stedet 
anvendes optimerede PIR-sensorer som type PD2200, monteret med linse nr. 15, vil samme hal kunne 
afdækkes med kun 2 PIR sensorer.

Hermed opnås en betydelig besparelse alene på installationsomkostningerne. 

Oplysninger som detekteringsfelter, detekteringslag, synsvinkler, rækkevidde, monteringshøjde og dæk-
ningsareal kan du finde her i vores linsebibliotek. 

Ved anvendelse af PIR-sensorer med andre typenumre henviser vi til de respektive datablade.

Mål på rækkevidder og dækningsområder for linserne i linsebiblioteket gælder for PIR-sensorerne PD2200 (for 12V) og 

PD2400 (for 24V).
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LINSEBIBLIOTEK 
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Linse nr. 15
Linse med 58 felter. Ser i 
en 100° vinkel 41 m frem 
i tre detekteringslag. 

Den kan afdække et om-
råde på max. 41 x 41 m. 

Linse nr. 17
Linse med 24 felter. Ser i 
en 100° vinkel 50 m frem 
i et detekteringslag. 

Afdækker et område på 
max. 50 x 50 m. 

Linse nr. 43
Linse med 28 felter. Ser i 
en 8° vinkel 83 m frem i 
tre detekteringslag. Des-
uden ser den i en 90° vin-
kel 41 m frem til venstre 
for midten i et detekte-
ringslag.

Linse nr. 51
Linse med 168 felter. Ser i 
en 100° vinkel 40 m frem 
i tre detekteringslag. 

Den kan afdække et om-
råde på max. 41 x 41 m. 

Linse nr. 47
Linse med 28 felter. Ser 
2 stk. 8° vinkler med 90° 
forskydning 83 m frem i 
tre detekteringslag. Der-
udover ser den i en 90° 
vinkel 40 m frem mellem 
disse.
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