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Bodyguard –
geruststellend
veilig
ARGUS rookmelders

Absoluut betrouwbaar: 				
ARGUS rookmelders
Als het om veiligheid gaat, is het belangrijk dat niets
aan het toeval wordt overgelaten. Dit geldt vooral voor
het risico op brand in flatgebouwen en woningen.
Drie keer ademhalen in brandlucht kan al dodelijk zijn.
’s Nachts loopt u nog meer risico op rookvergiftiging,
aangezien onze reukzin niet werkt wanneer we slapen.
Brand is vaak te wijten aan technische defecten,
kortsluiting in tv-toestellen, videorecorders of
droogkasten.

Met de nieuwste generatie van de beproefde ARGUS
rookmelders biedt Schneider Electric precies datgene
waarop het in hachelijke situaties aankomt:
compromisloze merkkwaliteit waarop uw klanten in
geval van nood 100% kunnen vertrouwen.
ARGUS rookmelders voldoen niet alleen aan alle
wettelijke veiligheids- en beveiligingsnormen, maar
bovendien ook aan de strenge kwaliteitsnormen van
Schneider Electric.

Goed om te weten dat er iets over u waakt en klaar is
om u te waarschuwen voor het te laat is: ARGUS
rookmelders. Deze detecteren rook volgens het
strooilichtprincipe en slaan alarm vóór de giftige
concentratie gevaarlijk wordt voor de mens.

Wanneer een rookmelder levens moet redden,
moeten kwaliteit en veiligheid op de eerste plaats staan.

5

Voordelen in							
een oogopslag
															
														
Er bestaan veel verschillende soorten rookmelders van variabele kwaliteit.
Ontdek wat rookmelders van Schneider Electric onderscheidt van anderen en
waarom het loont om te vertrouwen op het kwaliteitsmerk Schneider Electric.
Veiligheid – compromisloos en
betrouwbaar

Ontwerp – exclusief en
hoogwaardig

ARGUS rookmelders hebben uitstekende kenmerken:

De nieuwste generatie van ARGUS rookmelders
combineert innovatieve veiligheidstechniek met
verfijnde vormgeving.

 oldoen aan de strenge VdS-testcriteria en de richtlijn
V
bouwproducten 89/106/EEG
 roductie volgens de hoogste kwaliteitsnorm ter wereld,
P
ISO 9001:2000
Certificering volgens EN 14604, voor installatie
volgens de norm DIN 14676
Luide, pulserende waarschuwingstoon (ca. 85 dB (A))
Automatische zelfcontrole (1x per minuut)
 koestische en visuele weergave bij storing en een laag
A
batterijniveau
BOSEC certificering
Brandweer en verzekeringsmaatschappijen benadrukken dat de
consument aandacht moet besteden aan deze veiligheidscriteria en
waarschuwen voor “gevaarlijke koopjes”.

Oplossingen – individueel en
afgestemd op de behoefte
Hoe kunt u er zeker van zijn dat u ’s nachts op de tweede verdieping
onmiddellijk de rookmelder in de kelder zal horen? Wie garandeert er
dat alle batterijen van de rookmelders in het hele huis steeds goed
werken?
Deze vragen maken duidelijk dat gewone rookmelders onder
bepaalde omstandigheden snel hun grenzen kunnen bereiken.
Daarom biedt Schneider Electric een passende oplossing voor elke
individuele woonsituatie.
Met name voor
Klassieke flatgebouwen
Bestaande één- en meergezinswoningen
Te plannen nieuwbouwwoningen
Speciale ARGUS rookmelders werken op batterijen of op 230 V en
staan van de zolderverdieping tot de kelder via kabel of RF met
elkaar in verbinding, wat steeds een maximale veiligheid garandeert.
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Aantrekkelijk, vlak ontwerp
Mooi stofrooster van aluminium
Hoogwaardige materialen

Voorbeeld:
Plaatsing in een appartement met 3 kamers

Gang

Woonkamer

Slaapkamer

Miljoenen mensen leven in een klassiek huur- of koopappartement.
Velen onderschatten nog steeds het belang van rookmelders. Als er
brand uitbreekt, telt elke seconde. Uw rookmelder kan uw leven redden!
Aanbeveling van
Schneider Electric: 		
Rookmelders op batterijen
ARGUS rookmelders van Schneider Electric zijn ideaal om
snel en eenvoudig in appartementen te plaatsen. Er is
immers een versie verkrijgbaar die werkt op batterijen.
Meer bepaald de ARGUS rookmelder Basic (levensduur
batterij ca. 3 jaar) of de ARGUS rookmelder Basic Longlife
(levensduur batterij ca. 10 jaar). In dit voorbeeld van een
appartement met 3 kamers moeten rookmelders geplaatst
worden in de slaapkamer, de woonkamer en de gang.

ARGUS rookmelder Basic / Basic Longlife, wit

De ARGUS rookmelder Basic biedt een minimale
bescherming. In grotere appartementen is het mogelijk dat
alarmen niet hoorbaar zijn in verafgelegen kamers. Voor
deze situaties raden wij een netwerkoplossing met ARGUS
rookmelders Connect aan om uw volledige
woonoppervlak te beschermen.

Praktisch en goed doordacht

Snelle montage: met
een schroefbevestiging
eenvoudig aan het
plafond bevestigd

Onafhankelijk van netstroom: ARGUS
rookmelder Basic, met een levensduur
van de batterij van 3 jaar en ARGUS
rookmelder Basic Longlife, met een
levensduur van de batterij van 10 jaar

Eenvoudige controle: via testknop
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Voorbeeld:
Plaasting in een eengezinswoning

Hoe groter een huis en hoe meer kamers er zijn, des te groter is het risico
dat de waarschuwingstoon van de rookmelder niet hoorbaar zal zijn in
verafgelegen kamers. Als er brand uitbreekt in het bureau, hoe lang zal het
dan duren vooraleer de bewoners in de woonkamer de brand opmerken?
Aanbeveling van Schneider
Electric: Rookmelder met
RF netwerkverbinding
Om ’s nachts rustig te kunnen slapen, volstaat het niet
om in het hele huis rookmelders te installeren. Het is
belangrijk dat ze met elkaar verbonden zijn. Dit is de
enige manier om te garanderen dat wanneer er
bijvoorbeeld brand uitbreekt in de kelder, alle
rookmelders in het huis tegelijkertijd alarm slaan.

ARGUS rookmelder Connect, wit

De ARGUS rookmelder Connect is het optimale
systeem om in een eengezinswoning te installeren. De
rookmelders met batterijen kunnen via de storingvrije
frequentie van 868 MHz betrouwbaar met elkaar
communiceren. Voordeel: van zodra een rookmelder
rook ontdekt, zendt deze een RF-signaal naar de
andere rookmelders, die onmiddellijk alarm slaan. Zo
heeft u voldoende tijd om het huis te verlaten.
ARGUS rookmelder Connect, aluminium

Veilig gebruik via radiofrequetie (RF)

Maximale veiligheid via
netwerk: een rookmelder zendt
het signaal naar alle andere
apparaten in het netwerk en
alle rookmelders slaan alarm

Storingsvrije frequentie 868 MHz

Netwerkverbinding via RF,
ideaal voor installatie in
bestaande gebouwen
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Voorbeeld:
Plaatsing in een nieuwbouwwoning

Als u van plan bent een nieuwe woning te bouwen is de tijd rijp om te
kiezen voor het ideale rookmelderconcept. Niet alleen over de functies en
plaatsing van de rookmelders, maar ook over hoe ze werken en aan elkaar
gekoppeld zijn.
Aanbeveling van Schneider
Electric: netwerk van rookmelders met 230 V voeding
Voor nieuwbouwwoningen raden wij de ARGUS
rookmelder 230 V aan, voor maximale veiligheid van
de kelder tot de zolder. Voordeel: De rookmelders
worden aangesloten op de 230 V-leiding. Dit biedt de
unieke kans om reeds bij het woningontwerp rekening
te houden met de nodige stroomaansluitingen. Er is
slechts één aparte ader in het 230 V-net nodig.
De geïntegreerde batterij zorgt ervoor dat de
rookmelders steeds blijven werken in geval van
stroomuitval.
Nog een voordeel: Als er een extra ader beschikbaar
is, kunnen de ARGUS rookmelders van 230 V via deze
ader met elkaar worden verbonden. Als er geen ader
vrij is, biedt de rookmelder Connect 230 V van
Schneider Electric de passende oplossing. In dit geval
wordt het netwerk gevormd door RF via de storingvrije
frequentie 868 MHz.

ARGUS rookmelder Connect
230 V, wit

ARGUS rookmelder Connect
230 V, aluminium

ARGUS rookmelder 230 V,
wit, inclusief sokkel voor
opbouwmontage

ARGUS rookmelder 230 V,
aluminium, inclusief sokkel
voor opbouwmontage

Betrouwbaar tot in het kleinste detail

Snelle, flexibele montage met basis,
inclusief sokkel maat 60, centrale
schroef en 2 rechthoekige gaten

Statusweergave via meerkleurige LED’s

Ruime aansluitruimte, voor
inbouw- en opbouwmontage
Vlak ontwerp

De basis werd ontworpen voor
installatie op bouwwerven en kan
compleet bedraad en
voorgemonteerd worden.

Uiterst flexibel door de RF-netwerkverbinding
bij ARGUS rookmelder Connect 230 V
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Een veilige oplossing 			
voor elke behoefte
ARGUS rookmelders

Overzicht van de verschillende uitvoeringen
ARGUS rookmelders bieden optimale veiligheid en
een waaier van technische kenmerken, afhankelijk van
de vereisten van de toepassing en de klant. U vindt ze
terug in het volgende overzicht.

ARGUS rookmelder zonder netwerk
ARGUS rookmelder Basic
• Voordelige rookmelder die autonoom werkt
• Werkt op batterij van 9 V
• Levensduur batterij: ca. 3 jaar

Gebruiksadvies: Appartementen met 1 verdieping

Rookmelder Basic
wit

ARGUS rookmelder Basic Longlife
• Voordelige rookmelder adie autonoom werkt
• Werkt op lithiumbatterij van 9 V met lange levensduur
• Levensduur batterij: ca. 10 jaar

Gebruiksadvies: Appartementen met 1 verdieping

Rookmelder Basic Longlife
wit

ARGUS rookmelder met netwerk
ARGUS rookmelder Connect
• Rookmelder met netwerk via RF, om het volledige huis mee uit te
rusten
• Geïntegreerde mogelijkheden voor aansluiting op een netwerk:
- max. 40 rookmelders in een netwerk
- max. 10 rookmelders via RF in eenzelfde groep
• Werkt op batterij van 9 V
(levensduur batterij: ca. 2,5 jaar)
• Totale kabellengte: max. 500 m
Gebruiksadvies: Bestaande eengezinswoning

Rookmelder Connect
wit

Rookmelder Connect
aluminium

Rookmelder 230 V
wit

Rookmelder 230 V
aluminium

Rookmelder Connect 230 V
wit

Rookmelder Connect 230 V
aluminium

ARGUS rookmelder 230 V
• Een van de vlakste rookmelders die werken op 230 V via het
stroomnet met grote aansluitruimte
• Functionele betrouwbaarheid bij stroomuitval dankzij geïntegreerde
batterij
• Geïntegreerde mogelijkheden voor aansluiting op een netwerk:
max. 25 rookmelders op één kabel
• Koppeling via 1 extra ader in het 230 V-net
• Inclusief basis voor opbouwmontage
• Totale kabellengte: max. 500 m
Gebruiksadvies: Nieuwe eengezinswoningen

ARGUS rookmelder Connect 230 V
• Rookmelder met netwerk via RF voor nieuwbouw
• Geïntegreerde mogelijkheden voor aansluiting op een netwerk:
- max. 40 rookmelders in een netwerk
- max. 25 rookmelders op één kabel
- max. 10 rookmelders via RF in eenzelfde groep
• Wordt gevoed via een kabel aangesloten op een geïntegreerde
klem
• Inclusief basis voor opbouwmontage
• Totale kabellengte: max. 500 m
Gebruiksadvies: Nieuwe eengezinswoningen
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ARGUS
Rookmelders

ARGUS Basic

Versie

Referentie

wit

MTN547020

Rookmelder met batterijen voor snelle detectie van smeulend en open vuur met
rookontwikkeling, voor binnenshuis.
Functies:
b Zelftest
b Voortdurende batterijcontrole. Als de batterij bijna leeg is, weerklinkt een akoestisch
signaal en knippert een LED
b Drukknop voor functietest
Werkingsprincipe: strooilicht (Tyndall-effect)
Reactiegevoeligheid: conform EN 14604
Batterijtype: 9 V blokbatterij, IEC 6LR61, alkali
Signaal bij leegraken batterij: ca. om de 40 seconden, min. 30 dagen
Levensduur batterij: ca. 3 jaar
Signaal: ca. 85 dB(A) op 3 m afstand
Signalisatie: rode LED
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 60°C
Afmetingen: 112 x 44 mm (Ø x H)
Beschermingsklasse: IP 42
Met VdS-keurmerk
Met SINTEF-keurmerk
Met BOSEC-keurmerk
Inhoud: batterij, schroeven en pluggen

12

ARGUS
Rookmelders

ARGUS Basic Longlife

Versie

Referentie

wit

MTN547120

Rookmelder met batterijen voor snelle detectie van smeulend en open vuur met
rookontwikkeling, voor binnenshuis.
Met lithiumbatterij voor een langere levensduur.
Functies:
b Zelftest
b Voortdurende batterijcontrole. Als de batterij bijna leeg is, weerklinkt een akoestisch
signaal en knippert een LED
b Drukknop voor functietest
Werkingsprincipe: strooilicht (Tyndall-effect)
Reactiegevoeligheid: conform EN 14604
Batterijtype: 9 V blokbatterij, lithium
Signaal bij leegraken batterij: ca. om de 40 seconden, min. 30 dagen
Levensduur batterij: ca. 10 jaar
Signaal: ca. 85 dB(A) op 3 m afstand
Signalisatie: rode LED
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 60°C
Afmetingen: 112 x 44 mm (Ø x H)
Beschermingsklasse: IP 42
Met VdS-keurmerk
Met SINTEF-keurmerk
Met BOSEC-keurmerk
Inhoud: batterij, schroeven en pluggen
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ARGUS
Rookmelders

ARGUS 230 V

Versie

Referentie

wit

MTN547520

aluminium

MTN547561

Rookmelder op netstroom met reservebatterij voor snelle detectie van smeulend en open
vuur met rookontwikkeling, voor binnenshuis.
Er is een netwerk van max. 25 rookmelders mogelijk. De bekabeling wordt via een aparte
ader in het 230 V-net uitgevoerd.
Functies:
b Zelftest
b Voortdurende batterijcontrole. Als de batterij bijna leeg is, weerklinkt een akoestisch
signaal en knippert een LED
b Drukknop voor functietest
Werkingsprincipe: strooilicht (Tyndall-effect)
Reactiegevoeligheid: conform EN 14604
Voedingsspanning: AC 230 V, 50 Hz
Batterijtype: 9 V blokbatterij, IEC 6LR61, alkali
Signaal bij leegraken batterij: ca. om de 40 seconden, min. 30 dagen
Levensduur batterij:
bij stroomvoorziening van 230 V: ca. 4-5 jaar, afhankelijk van de zelfontlading van de
geplaatste batterij.
Als alleen batterijen worden gebruikt: ca. 2,5 jaar
Signaal: ca. 85 dB(A) op 3 m afstand
Signalisatie: 2 LED’s (rood, groen)
Netwerk: max. 25 rookmelders bekabeld
Netwerkbekabeling: aparte, vrije ader bijv. 1 x 1,5 mm² in 230 V-net
Aansluitklemmen: elk 2 x 2,5 mm², doorlussen mogelijk
Totale kabellengte: tot 500 m
Kabellengte tussen twee rookmelders: max. 25 m
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 60°C
Afmetingen: 112 x 44 mm (Ø x H); met basis voor oppervlaktemontage 112 x 59 mm (Ø x H)
Beschermingsklasse: IP 42
Met VdS-keurmerk
Met SINTEF-keurmerk
Met BOSEC-keurmerk
Toebehoren:
b Verzegelkit voor ARGUS rookmelder, referentie MTN547000 (blz. 17)
b Inbouwrelais voor ARGUS rookmelder, referentie MTN548001 (blz. 17)
Opmerking: bij kabelsystemen met buizen moet een dichting tussen het plafond en de
rookmelder worden geplaatst
Inhoud:
b Batterij, schroeven en pluggen
b Basis voor opbouwmontage met ruimere aansluitruimte
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ARGUS
Rookmelders

ARGUS Connect

Versie

Referentie

wit

MTN548020

aluminium

MTN548061

Rookmelder met batterijen voor snelle detectie van smeulend en open vuur met
rookontwikkeling, voor binnenshuis.
Met geïntegreerde netwerkmogelijkheden:
b Max. 40 rookmelders in een netwerk
b Max. 10 rookmelders via RF in eenzelfde groep
Netwerkbekabeling wordt via een aparte 2-draadskabel uitgevoerd.
Functies:
b Zelftest
b Voortdurende batterijcontrole. Als de batterij bijna leeg is, weerklinkt een akoestisch
signaal en knippert een LED
b Drukknop voor functietest
Werkingsprincipe: strooilicht (Tyndall-effect)
Reactiegevoeligheid: conform EN 14604
Batterijtype: 9 V blokbatterij, IEC 6LR61, alkali
Signaal bij leegraken batterij: ongeveer om de 40 seconden, min. 30 dagen
Levensduur batterij: ca. 2,5 jaar
Signaal: ca. 85 dB(A) op 3 m afstand
Signalisatie: rode LED
Netwerk: max. 40 rookmelders
Netwerkbekabeling: type J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6
Kabellengte tussen twee rookmelders: max. 25 m
Radiofrequentie: 868 MHz
Zendbereik: max. 100 m in vrij veld, max. 30 m in het gebouw
Elementen voor radiobesturing: DIP-schakelaar voor de adressering/groepering
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 60°C
Afmetingen: 112 x 44 mm (Ø x H)
Beschermingsklasse: IP 42
Met VdS-keurmerk
Met SINTEF-keurmerk
Met BOSEC-keurmerk
Toebehoren:
b Verzegelkit voor ARGUS rookmelder, referentie MTN547000 (blz. 17)
b Inbouwrelais voor ARGUS rookmelder, referentie MTN548001 (blz. 17)
Opmerking: bij kabelsystemen met buizen moet een dichting tussen het plafond en de
rookmelder worden geplaatst
Inhoud: batterij, schroeven en pluggen
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ARGUS
Rookmelders

ARGUS Connect 230 V

Versie

Referentie

wit

MTN548520

aluminium

MTN548561

Rookmelder op netstroom met reservebatterij voor snelle detectie van smeulend en open
vuur met rookontwikkeling binnen.
Met geïntegreerde netwerkmogelijkheden:
b Max. 40 rookmelders in een netwerk
b Max. 25 rookmelders bekabeld
b Max. 10 rookmelders via RF in éénzelfde groep
Netwerkbekabeling wordt via een aparte ader in het 230 V-net uitgevoerd.
Functies:
b Zelftest
b Voordurende batterijcontrole. Als de batterij bijna leeg is, weerklinkt een akoestich signaal
en knippert een LED
b Drukknop voor functietest
Werkingsprincipe: strooilicht (Tyndall-effect)
Voedingsspanning: AC 230 V, 50 Hz
Batterijtype: 9 V blokbatterij, IEC 6LR61, alkali
Signaal bij leegraken batterij: ca. om de 40 seconden, min. 30 dagen
Levensduur batterij:
bij stroomvoorziening van 230 V: ca. 4-5 jaar, afhankelijk van de zelfontlading van de
geplaatste batterij.
Als alleen batterijen worden gebruikt: ca. 2,5 jaar
Signaal: ca. 85 dB(A) op 3 m afstand
Signalisatie: 2 LED’s (rood, groen)
Netwerk: max. 40 rookmelders
Netwerkbekabeling: aparte, vrije ader bijv. 1 x 1,5 mm² in 230 V-net
Aansluitklemmen: elk 2 x 2,5 mm², doorlussen mogelijk
Totale kabellengte: tot 500 m
Kabellengte tussen twee rookmelders: max. 25 m
Radiofrequentie: 868 MHz
Zendbereik: max. 100 m in vrij veld, max. 30 m in het gebouw
Elementen voor radiobesturing: DIP-schakelaar voor de adressering/groepering
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 60°C
Afmetingen: 112 x 44 mm (Ø x H); met basis voor opbouwmontage 112 x 59 mm (Ø x H)
Beschermingsklasse: IP 42
Met VdS-keurmerk
Met SINTEF-keurmerk
Met BOSEC-keurmerk
Toebehoren:
b Verzegelkit voor ARGUS rookmelder, referentie MTN547000 (blz. 17)
b Inbouwrelais voor ARGUS rookmelder, referentie MTN548001 (blz. 17)
Opmerking: bij kabelsystemen met buizen moet een dichting tussen het plafond en de
rookmelder worden geplaatst
Inhoud:
b Batterij, schroeven en pluggen
b Basis voor opbouwmontage met ruime aansluitruimte
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ARGUS
Toebehoren

Verzegelkit voor ARGUS rookmelder

Versie

Referentie

zwart

MTN547000

Voor controle van handelingen aan de rookmelder. Als de rookmelder wordt verwijderd,
breekt de verzegeling die in de montagebasis zit.
Inhoud: 1 PU = 50 verzegelkitten

Inbouwrelais voor ARGUS rookmelder

Referentie
MTN548001
Het relais wordt aangesloten op de ARGUS rookmelders en stuurt een alarm van een
rookmelder door naar externe alarmapparaten. Afhankelijk van de rookmelder moet dit relais
worden aangesloten via een aparte ader in het 230 V-net of werkt het via RF.
Het relais wordt van stroom voorzien via het stroomnet en heeft een potentiaalvrij
maakcontact voor het externe alarmapparaat. U kunt er bijvoorbeeld de volgende
alarmapparaten op aansluiten: claxons, waarschuwingslichten, trilkussens voor doven of
KNX binaire inputs. Deze apparaten moeten hun eigen voeding hebben.
Voedingsspanning: AC 230 V
Contacttype: potentiaalvrij maakcontact (SELV)
Schakelstroom: AC 230 V, μ 4 A / DC 24 V, μ 2 A
Aansluitklemmen: voor 2,5 mm²
Afmetingen: 44 x 50 x 34 mm (BxHxD)
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De beste in veiligheid
en comfort
ARGUS bewegingsmelders

Niemand komt nog
ongemerkt voorbij
ARGUS bewegingsmelders
ARGUS bewegingsmelders voor opbouwmontage
bieden heel wat voordelen. Ze zorgen niet alleen voor
voldoende verlichting in een omgeving waar er geen
lichtschakelaar in de buurt is, maar ze zetten ook
ongewenste gasten in de schijnwerpers – of ze het
willen of niet.
De geavanceerde techniek voor detectiehoeken van
70 tot 360 graden en de eenvoudige montage maken
ARGUS bewegingsmelders voor opbouwmontage
onontbeerlijk voor algemene bewaking. Ze zijn
bovendien ideaal voor voorgevels van woningen,
opslagruimtes, gangen, ondergrondse garages,
ingangen en trappenhuizen, om maar een paar
voorbeelden te geven. En de verschillende designprijzen bewijzen dat ze er ook nog mooi uitzien.

ARGUS bewegingsmelders: de passende oplossing voor elke toepassing
ARGUS 110 Basic/ARGUS
220 Basic:
Met deze basismodellen
krijgt u waar voor uw geld

ARGUS 220 Advanced:
Met extra gevoeligheidsinstelling
ARGUS 220 Afstandbedienbaar
ARGUS 220 voor 12 V

ARGUS 70:
Voor veiligheid in de
kleinste ruimtes

ARGUS 300:
Bewaakt twee
voorgevels tegelijkertijd

ARGUS 360:
Voor plafondmontage
binnen- en buitenhuis
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Overtuigende
argumenten

Voordelen in een oogopslag
ARGUS bewegingsmelders zijn niet alleen oplossingen
met innovatieve technologie voor intelligente gebouwen
– ze bieden bewezen voordelen tot in het kleinste detail.
Hier volgen de belangrijkste voordelen van ARGUS
bewegingsmelders:

1
2

3

Een grotere aansluitruimte garandeert
voldoende plaats voor
een snelle bedrading.
Vier doorlus kabelinvoeren zorgen voor een
comfortabele installatie.

Connectoren tussen de
melder en de aansluitkast maken de montage
bijzonder eenvoudig.

Wandafstandshouders
maken perfecte
installatie op ongelijke
wanden of bij kabelinvoer van bovenaf
mogelijk.

De speciale lens met een
hoge resolutie met drie
niveaus met groot bereik
en 448 schakelsegmenten (ARGUS 220)
zorgt voor een perfecte
detectiekwaliteit.

De universeel instelbare
kogellens maakt wand- of
plafondmontage mogelijk,
zonder dat het uitzicht
van de melder moet
worden aangepast.

Insteekbare segmenten
maken het mogelijk
aparte gebieden af te
schermen, zonder dat het
uiterlijk van de melder
verandert.

Dankzij de speciale
onderkruipbeveiliging
maken indringers die op
handen en voeten kruipen
geen kans.

Geïntegreerde rugruimtebewaking schakelt het
licht aan, zelfs voor uw
klanten het gebouw
verlaten.
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ARGUS bewegingsmelders voor opbouwmontage
ARGUS 70

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Versie

Referentie

wit

MTN545719

donkerbruin

545715

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis. 70° oppervlaktebewaking voor kleinere
ruimtes zoals poorten, ingangen of trappenhuizen.
Netspanning: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Aansluitvermogen: tot 500 VA
Max. schakelstroom: 2 A, AC 230 V, cosj = 0,6
Halogeenlampen: AC 230 V, tot 300 W
Capacitieve last: max. 21 μF
Elektrisch verbruik: < 1 W
Aantal niveaus: 4
Aantal zones: 26 met 104 schakelsegmenten
Detectiezone: 70° ongeveer 7x8 m
Lichtsensor: instelbaar van 3-1000 lux
Bereik: ca. 7 m
Schakeltijden: 1 sec. tot ca. 8 min. in 6 stappen
Nulleider: vereist
Beschermingsklasse: IP 44
Werkingstemperatuur: -25°C tot +55°C
Toebehoren: condensator, referentie MTN542895 (blz. 27)
ARGUS 110 Basic

A = 360° straal 4 m
B = 110° 9 m x 18 m
C = 110° 12 m x 24 m
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Versie

Referentie

wit

MTN565119

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis. 110° oppervlaktebewaking voor kleinere
voorgevels en delen van het huis.
b 360° zone over een korte afstand, met een radius van ongeveer 4 m
b Erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in aansluitsysteem
b Doorlussen is mogelijk
b Geïntegreerde LED functieweergave voor aanpassingen ter plaatse
b Potentiometers voor afstelling zijn beschermd onder de eenvoudig toegankelijke afdekplaat
b Geen extra toebehoren nodig voor installatie op wanden en plafonds
b Kan worden gemonteerd op binnen-/buitenhoeken en buizen met installatiebeugel,
referentie MTN565291 (blz. 24)
b Het detectiegebied kan worden aangepast aan lokale omstandigheden met behulp van
de kogellens die horizontaal, verticaal en axiaal kan worden ingesteld
b Het ontwerp is onafhankelijk van de positie van de sensorkop
b Mogelijkheid om individuele lensgebieden af te schermen
Onder de afdekplaat zitten potentiometers om de helderheid en de tijdsduur in te stellen.
Netspanning: AC 230 V, ±10 %, 50 Hz
Gloeilampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogeenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Fluo-lampen: AC 230 V, 1200 W ongecompenseerd
Capacitieve last: max. 35 μF
Max. schakelstroom: 16 A, AC 230 V, cosϕ = 1
Detectiehoek: 110°
Bereik: max. 12 m
Aantal niveaus: 7
Aantal zones: 92 met 368 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar van 3-1000 lux
Schakeltijden: 1 sec. tot ca. 8 min. in 6 niveaus
Nulleider: vereist
Werkingstemperatuur: -15...+40°C
Mogelijk om de sensorkop in te stellen voor:
b Wandmontage: 9° omhoog, 24° omlaag, 12° links/rechts, ± 12° axiaal
b Plafondmontage: 4° omhoog, 29° omlaag, 25° links/rechts, ± 8,5° axiaal
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG
Beschermingsklasse: IP 55
Toebehoren:
b Montagebeugel, referentie MTN565291 (blz. 24)
b Condensator, referentie MTN542895 (blz. 27)
Inhoud: met afdekplaat en segmenten om de detectiezone af te schermen, schroeven en pluggen

ARGUS
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ARGUS 220 Basic

A = 360° straal 4 m
B = 220° 9 m x 18 m
C = 220° 12 m x 24 m

Versie

Referentie

wit

MTN565219

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis. 220° oppervlaktebewaking voor grote
voorgevels en delen van het huis.
b 360° zone over een korte afstand, met een radius van ongeveer 4 m
b Erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in aansluitsysteem
b Doorlussen is mogelijk
b Geïntegreerde LED functieweergave voor aanpassingen ter plaatse
b Potentiometers voor afstelling zijn beschermd onder de eenvoudig toegankelijke afdekplaat
b Geen extra toebehoren nodig voor installatie op wanden en plafonds
b Kan worden gemonteerd op binnen-/buitenhoeken en buizen met installatiebeugel,
referentie MTN565291 (blz. 24)
b Het detectiegebied kan worden aangepast aan lokale omstandigheden met behulp van
de kogellens die horizontaal, verticaal en axiaal kan worden ingesteld
b Het ontwerp is onafhankelijk van de positie van de sensorkop
b Mogelijkheid om individuele lensgebieden af te schermen
Onder de afdekplaat zitten potentiometers om de helderheid en de tijdsduur in te stellen.
Netspanning: AC 230 V, ±10 %, 50 Hz
Gloeilampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogeenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Fluo-lampen: AC 230 V, 1200 W ongecompenseerd
Capacitieve last: max. 35 μF
Max. schakelstroom: 16 A, AC 230 V, cosj = 1
Detectiehoek: 220°
Bereik: max. 12 m
Aantal niveaus: 7
Aantal zones: 112 met 448 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar van 3-1000 lux
Schakeltijden: 1 sec. tot ca. 8 min. in 6 niveaus
Nulleider: vereist
Werkingstemperatuur: -15...+40°C
Mogelijk om de sensorkop in te stellen voor:
b Wandmontage: 9° omhoog, 24° omlaag, 12° links/rechts, ± 12° axiaal
b Plafondmontage: 4° omhoog, 29° omlaag, 25° links/rechts, ± 8,5° axiaal
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG
Beschermingsklasse: IP 55
Toebehoren:
b Montagebeugel, referentie MTN565291 (blz. 24)
b Condensator, referentie MTN542895 (blz. 27)
Inhoud: met afdekplaat en segmenten om de detectiezone af te schermen, schroeven en
pluggen
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ARGUS 220 Advanced

A = 360° straal 4 m
B = 220° 9 m x 18 m
C = 220° 16 m x 18 m

Versie

Referentie

wit

MTN565419

donkerbruin

565415

aluminium

565469

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis. 220° oppervlaktebewaking voor grote
voorgevels en delen van het huis.
b 360° zone over een korte afstand, met een radius van ongeveer 4 m
b Erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in aansluitsysteem
b Doorlussen is mogelijk
b Geïntegreerde LED functieweergave voor aanpassingen ter plaatse
b Potentiometers voor afstelling zijn beschermd onder de eenvoudig toegankelijke
afdekplaat
b Geen extra toebehoren nodig voor installatie op wanden en plafonds
b Kan worden gemonteerd op binnen-/buitenhoeken en buizen met installatiebeugel,
referentie MTN565291 (zie hieronder)
b Het detectiegebied kan worden aangepast aan lokale omstandigheden met behulp van
de kogellens die horizontaal, verticaal en axiaal kan worden ingesteld
b Het ontwerp is onafhankelijk van de positie van de sensorkop
b Mogelijkheid om individuele lensgebieden af te schermen
Onder de afdekplaat zitten potentiometers om de helderheid en de tijdsduur in te stellen.
Netspanning: AC 230 V, ±10 %, 50 Hz
Gloeilampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogeenlampen: AC 230 V, max
Fluo-lampen: AC 230 V, 1200 W ongecompenseerd
Capacitieve last: max. 35 μF
Max. schakelstroom: 16 A, AC 230 V, cosj = 1
Detectiehoek: 220°
Bereik: max. 16 m
Aantal niveaus: 7
Aantal zones: 112 met 448 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar van 3-1000 lux
Schakeltijden: 1 sec. tot ca. 8 min. in 6 niveaus
Extra gevoeligheid: instelbaar
Nulleider: vereist
Nulleider: vereist
Werkingstemperatuur: -15...+40°C
Mogelijk om de sensorkop in te stellen voor:
b Wandmontage: 9° omhoog, 24° omlaag, 12° links/rechts, ± 12° axiaal
b Plafondmontage: 4° omhoog, 29° omlaag, 25° links/rechts, ± 8,5° axiaal
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG
Beschermingsklasse: IP 55
Toebehoren:
b Montagebeugel, referentie MTN565291 (zie hieronder)
b Condensator, referentie MTN542895 (blz. 27)
b Voor werking in een netwerk met afstandsbediening, zie module RF voor ARGUS 220
Advanced, referentie 565495 (blz. 28)
Inhoud: met afdekplaat en segmenten om de detectiezone af te schermen, schroeven en
pluggen

Montagebeugel

Versie

Referentie

wit

MTN565291

donkerbruin

565292

zwartgrijs

565293

Installatiebeugel om de ARGUS 110/220 Basic, Timer of Connect op binnen- of buitenhoeken
te installeren. Kan ook worden bevestigd aan buizen (VDE 0100) met conventionele buisclips.
Inhoud: met schroeven en pluggen. Zonder buisclip.
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ARGUS 220 Afstandbedienbaar

Versie

Referentie

wit

565519

aluminium

565560

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis en werkt met een afstandsbediening,
referentie 565590 (blz. 28).
De afstandsbediening wordt geleverd met ARGUS 220.

ARGUS 220 voor 12 V

Versie

Referentie

wit

565426

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis die werkt op 12 V DC.
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ARGUS 300

A = 360° straal 4 m
B = 300° 9 m x 18 m
C = 300° 30 m x 20 m

Versie

Referentie

wit

MTN564319

donkerbruin

564315

300° oppervlaktebewaking voor montage op hoeken van huizen om twee huisgevels te
beveiligen. 360° zone over een korte afstand, met een radius van ongeveer 4 m.
Erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in aansluitsysteem.
Het detectiebereik kan worden aangepast in sectoren, met drie instelbare sectoren van 100°
naar keuze. Zo wordt het mogelijk te compenseren voor een locatie met een helling.
Functiebalk om helderheid, schakeltijden en reactiegevoeligheid (bereik) in te stellen.
Dankzij de geïntegreerde functieweergave kan de ARGUS snel en eenvoudig ter plaatse
worden aangepast. Met de universele behuizing zijn er geen extra toebehoren nodig om
deze melders op hoeken van huizen te monteren. Het detectiegebied kan optimaal worden
aangepast aan de omstandigheden ter plaatse met behulp van de sensorkop die horizontaal,
verticaal en axiaal kan worden aangepast. Om te vermijden dat obstakels zoals buizen het
detectiegebied afschermen, kan de ARGUS 300 met een verlengstuk, referentie MTN554399
(zie hieronder) worden geïnstalleerd.
Netspanning: AC 230 V, ±10 %, 50 Hz
Gloeilampen: max. 3000 W
Halogeenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Capacitieve last: max. 140 μF
Max. schakelstroom: 16 A, AC 230 V, cosj = 0,6
Elektrisch verbruik: <1 W
Detectiehoek: 300°
Bereik: max. 16 m
Aantal niveaus: 7
Aantal zones: 123 met 492 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar van 3-1000 lux
Schakeltijden: extern instelbaar in 6 niveaus van ca. 1 sec. tot ca. 8 min.
Nulleider: vereist
Werkingstemperatuur: -15...+40°C
Mogelijk om de sensorkop in te stellen: horizontale rotatie van 30° naar links en rechts.
De sensorkop draait 45° naar links of rechts
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG
Beschermingsklasse: IP 55
Toebehoren: condensator, referentie MTN542895 (blz. 27)
Inhoud: met 2 afdeksegmenten om de detectiezone af te schermen, ontgrendelklem,
schroeven en pluggen

Uitbreiding

Versie

Referentie

wit

MTN554399

Voor de ARGUS 300 kan het verlengstuk tussen de wandbeugel en de sensorkop worden
geïnstalleerd, om de afstand tussen de bewegingsmelder en de muur groter te maken.
Zo vermijdt u dat obstakels zoals buizen het detectiegebied afschermen, als de bewegingsmelder op hoeken wordt geïnstalleerd.
Lengte: 11,5 cm
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ARGUS 360

A = 360° straal 4 m
B = 360° straal 7 m
C = 360° 30 m x 20 m

Versie

Referentie

wit

MTN564419

donkerbruin

564415

Elektronische bewegingsmelder voor plafondmontage buitenshuis.
360° oppervlaktebewaking over een lengte van 30 m en een breedte van 20 m.
Functiebalk om helderheid en schakeltijden in te stellen. Met geïntegreerde functieweergave.
Netspanning: AC 230 V, ±10 %, 50 Hz
Gloeilampen: max. 3000 W
Halogeenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Capacitieve last: max. 140 μF
Max. schakelstroom: 16 A, AC 230 V, cosj = 0,6
Stroomverbruik: < 1 W
Detectiehoek: 360°
Bereik: max. 16 m
Aantal niveaus: 7
Aantal zones: 124 met 496 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar van 3-1000 lux
Schakeltijden: instelbaar in 6 niveaus van ca. 1 sec. tot ca. 8 min.
Nulleider: vereist
Werkingstemperatuur: -15...+40°C
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG
Beschermingsklasse: IP 55
Toebehoren: condensator, referentie MTN542895 (blz. 27)
Inhoud: met schroeven en pluggen

Toebehoren
Condensator

Versie

Referentie

AC 230 V, 0.33 µF

MTN542895

Voor gebruik in kringen met drukknoppen, om te vermijden dat de neonlamp gaat knipperen
en/of gelijktijdig schakelen van het installatierelais wanneer verschillende drukknoppen met
neonlampen in gebruik zijn. Voor ontstoringen van inductieve ladingen, bijv. relais,
schakelaars, fluo-lampen, transformatoren, indien de inductiespanning van deze
apparaten ertoe leidt dat de ARGUS opnieuw ingeschakeld wordt.
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RF-module voor ARGUS 220 Advanced

Versie

Referentie

RF-module

565495

Voor het draadloos koppelen van meer dan één ARGUS 220 Advanced. Een waargenomen
beweging wordt via de RF-module aan alle gekoppelde bewegingsmelders gezonden. Met
geïntegreerde zender en ontvanger. De RF-module kan achteraf in de bewegingsmelder
worden gemonteerd.
Functies: de RF-module ondersteunt de functies continu AAN, continu UIT en AUTOMATISCH
RF-frequentie: 868 MHz
Soort transmissie:
b FSK, Frequency Shift Keying
b Bidirectioneel
b Met geïntegreerde zender en ontvanger
Bereik:
b Tot 100 m (vrije veld)
b Tot 30 m (gebouw)
Aan te vullen met: ARGUS 220 Advanced, referenties MTN565419, 565415 en 565469 (blz. 24)

RF-toets, 2-voudig voor ARGUS 220 Advanced, met batterijvoeding

Versie

Referentie

RF-toets, 2-voudig

592290

In design Systeem Design.
RF-zender met batterijvoeding en 4 voorgeprogrammeerde kanalen. Voor het aansturen
van de bewegingsmelder ARGUS 220 Advanced, bij gebruik van de RF-module, referentie
565495 (zie hierboven).
Door de vlakke uitvoering vrijwel overal te monteren. Geen inbouwdoos nodig.
Functies: de toets bedient de functies continu AAN, continu UIT en AUTOMATISCH.
Kanalen: 4
Bereik:
b Tot 100 m (vrije veld)
b Tot 30 m (gebouw)
Batterij: 1 lithium knoopcel (CR 2450)
Indicators: LED voor zendbevestiging
Beschermingsklasse: IP20
Levering: batterij, draagplaat, dubbelzijdige plakstrip, enkelzijdige aluminiumkleurige plakstrip,
schroeven, pluggen

Afstandsbediening voor ARGUS 220 Afstandbedienbaar

Referentie
565590
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ARGUS 120 Standard

Versie

Referentie

wit

CCT56P004

De ARGUS 120 Standard wordt op de voorzijde geïnstalleerd en zorgt voor:
b De automatische inschakeling van de verlichting, wanneer er een bewegende persoon
wordt gedetecteerd en de intensiteit van het omgevingslicht geringer is dan de vooraf
ingestelde waarde
b De automatische uitschakeling van de verlichting, na de laatste gedetecteerde
beweging en na het verstrijken van de ingestelde vertragingstijd
Netspanning: 220-240 V, 50 Hz
Gloeilampen: max. 1000 W
Halogeenlampen 230 V: max. 900 W
Halogeenlampen transfo: 250 VA
Fluorescentielamp: 200 VA
Compacte fluorescentielampen: 3 x 23 W
Elektrisch verbruik: minder dan 2 W
Detectiehoek: 120°
Bereik: max. 12 m
Lichtsensor: instelbaar van 5-2000 lux
Bewegingsgevoeligheid: 3 m tot 12 m
Schakeltijden: 3 sec. tot 30 min.
Beschermingsklasse: IP 55
Werkingstemperatuur: -20° tot +40°

ARGUS 360 Standard

Versie

Referentie

wit

CCT56P008

De ARGUS 360 Standard wordt op de voorzijde geïnstalleerd en zorgt voor:
b De automatische inschakeling van de verlichting, wanneer er een bewegende persoon
wordt gedetecteerd en de intensiteit van het omgevingslicht geringer is dan de vooraf
ingestelde waarde
b De automatische uitschakeling van de verlichting, na de laatste gedetecteerde beweging
en na het verstrijken van de ingestelde vertragingstijd
Netspanning: 220-240 V, 50 Hz
Gloeilampen: max. 1000 W
Halogeenlampen 230 V: max. 800 W
Halogeenlampen transfo: 315 VA
Fluorescentielamp: 250 VA
Compacte fluorescentielampen: 3 x 23 W
Elektrisch verbruik: max. 1,5 W
Detectiehoek: 360°
Bereik: max. 12 m
Lichtsensor: instelbaar van 5-2000 lux
Bewegingsgevoeligheid: 8 m tot 12 m
Schakeltijden: 5 sec. tot 20 min.
Beschermingsklasse: IP 55
Werkingstemperatuur: -20° tot +40°
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Energie besparen
ARGUS aanwezigheidsmelders

Energiekosten onder
controle houden
ARGUS aanwezigheidsmelders
Stijgende energiekosten en een groeiend milieubewustzijn (binnen het moderne gebouwmanagement)
vragen tegenwoordig meer dan ooit om innovatieve
oplossingen voor efficiënt energiegebruik in gebouwen.
Met ARGUS aanwezigheidsmelders van Schneider
Electric kunt u het uitrekenen. Aan het einde van de
dag reduceert u de verwarmings- en stroomkosten en
maakt u een einde aan onnodig energieverbruik in
kantoorruimten, klaslokalen, lange gangen en
inkomhallen. Dankzij de regeling van verlichting,
verwarming of ventilatie naar behoefte in afzonderlijke
ruimten met onze aanwezigheidsmelders.
Welke voordelen ARGUS aanwezigheidsmelders u en
uw klanten bieden en hoe ze functioneren, staat
beschreven op de volgende pagina’s.

Het gamma ARGUS aanwezigheidsmelders

ARGUS aanwezigheidsmelders:
• voor kantoorruimten, gangen,
scholen en woningen.

ARGUS aanwezigheidsmelders met
afstandsbediening en manuele
bediening:
• zoals ARGUS aanwezigheidsmelder,
aanvullend:
• functies continu AAN, UIT, en
AUTOMATISCH met
afstandsbediening
• verlichting kan handmatig worden
ingeschakeld met behulp van
drukknoppen.

ARGUS System
aanwezigheidsmelder:
• voor ononderbroken bewaking van
grote kantoorruimten en lange
gangen
• maximaal 8 sensorkoppen in serie
schakelbaar (voor bewaking van
ruimten en gangen tot 64 m)
• verlichting kan handmatig worden
ingeschakeld met behulp van
drukknoppen.
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De passende oplossing
voor elke toepassing
Voorbeeld toepassing – aparte kantoorruimte
Voor verlichtingsbesturing afhankelijk van
beweging en lichtsterkte
is per ruimte één ARGUS
aanwezigheidsmelder
boven het bureau
voldoende.

Energiebesparende
mogelijkheden kunnen
optimaal worden
gebruikt als ook de
verwarming wordt
geïntegreerd (bijv. door
nachtstand, als er geen
beweging wordt
geregistreerd).

Met een schakelaar kan
de verlichting op elk
moment in- en
uitgeschakeld worden.

Voorbeeld toepassing – grote kantoorruimte
In groep of afzonderlijk
geschakelde
aanwezigheidsmelders
zorgen voor een feilloze
verlichtingsbesturing
afhankelijk van beweging
en lichtsterkte.

Door integratie van de
verwarming wordt een
aanvullende
energiebesparing
verkregen
(de verwarming gaat bijv.
pas aan als in het
detectiebereik van de
ARGUS aanwezigheidsmelder een beweging
wordt geregistreerd).
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Met een RF-schakelaar
kan de verlichting op elk
moment in- en uitgeschakeld worden
vanaf de werkplek.

Voorbeeld toepassing – klaslokaal
Dankzij verlichtingsbesturing afhankelijk van
beweging en lichtsterkte
worden alleen nog
effectief gebruikte
klaslokalen verwarmd en
verlicht.
Als de verwarming in het
systeem wordt
opgenomen, zorgt dit
voor optimale
mogelijkheden om
energie te besparen.

Met een schakelaar kan
de verlichting ook op elk
moment in- en
uitgeschakeld worden.

Voorbeeld toepassing – gang
ARGUS aanwezigheidsmelders – ook ideaal
voor inkomhallen,
gangen, trappenhuizen,
opslagplaatsen of
sanitaire ruimten.
Overdag zorgen ze voor
voldoende verlichting,
’s nachts zorgen ze als
melder voor verhoogde
veiligheid. Als ze een
beweging registreren,
ontvangt bijv. de portier
een melding.
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Slim,
praktisch en
goed
ARGUS aanwezigheidsmelders

Voordelen in een oogopslag
ARGUS aanwezigheidsmelders

Compact ontwerp en optimale
detectiegevoeligheid
De vlakke, elegante en compacte ARGUS
aanwezigheidsmelder past bij - en onder - elk plafond.
Dankzij 5 sensoren, 6 verreikende niveaus en 544
schakelsegmenten registreert de melder zelfs geringe
bewegingen in de ruimte.

Optimale detectiekwaliteit,
dankzij:
• 5 sensoren
• 6 detectie niveaus
• 544 schakelsegmenten

Opbouwbehuizing
Met de speciale opbouwbehuizing kunnen ARGUS
aanwezigheidsmelders ook als opbouw gemonteerd
worden.

Groot detectiebereik
Gemonteerd onder het plafond, registreert de ARGUS
aanwezigheidsmelder de aanwezigheid van personen
binnen een detectiebereik van 14 m (bij 2,5 meter
montagehoogte). Voordelen in bijv. een grote
kantoorruimte: er zijn minder aanwezigheidsmelders
nodig. In grotere ruimten wordt de verlichting
ingeschakeld zodra iemand de ruimte binnenkomt.

Duidelijke energiebesparing

Montagehoogte

Detectiebereik – zittende
personen

Detectiebereik – wandelende
personen

ca. 2 m

ca. Ø 10 m/31 m²

ca. Ø 11 m/34.5 m²

ca. 2.5 m

ca. Ø 12 m/38 m²

ca. Ø 14 m/44 m²

ca. 3 m

ca. Ø 14.5 m/45.5 m²

ca. Ø 17 m/53 m²

Kanaal 1:
Verlichting

Dankzij de twee relaisuitgangen kunnen met één
apparaat verlichting, verwarming, airconditioning en
ventilatie worden bestuurd, wat een serieuze energiebesparing oplevert.
Kanaal 2:
Verwarming
Ventilatie
Bewaking
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Aanwezigheidsmelders
ARGUS Presence systeem
ARGUS Presence System (MASTER)

Versie

Referentie

wit

MTN550499

Aanwezigheidsmelding binnenshuis. Het systeem registreert de minste beweging in de
ruimte, schakelt de verlichting aan en laat deze aan tot er geen beweging meer wordt
geregistreerd of tot er voldoende daglicht is.
De stroomunit heeft twee relaisuitgangen:
Relais 1:
Voor bewegingsmelding afhankelijk van lichtsterkte, bijv. verlichting. De schakeltijd is
instelbaar bij de sensor, binnen een bereik tussen 10 seconden en 30 minuten.
Het apparaat bewaakt voortdurend de lichtsterkte in de ruimte. Wanneer er voldoende
daglicht is, wordt het kunstlicht uitgeschakeld, zelfs wanneer er nog iemand in de ruimte
aanwezig is.
Relais 2:
Potentiaalvrij contact (elektrisch geïsoleerd). Voor bewegingsmelding onafhankelijk van
lichtsterkte, bijv. ventilatie of verwarming. De schakeltijd is instelbaar bij de sensor, binnen
een bereik tussen 5 minuten en 2 uur.
Het systeem bestaat uit de sensorkop en een voeding permanent verbonden door een kabel
(lengte 2,5 m) aangesloten op de sensorkop. Elke sensorkop heeft twee sokkels voor
kabeldoorvoer. Op deze manier kunnen maximaal 8 sensorkoppen, referentie MTN550419
(zie hieronder), op de voeding worden aangesloten (principe Master-Slave). Als er verschillende sensorkoppen worden geïnstalleerd, wordt het mogelijk om bijv. lange gangen en grote
ruimten zonder
onderbreking te bewaken. De sensorkop die de laatste beweging heeft geregistreerd,
bepaalt de schakeltijd. Kan ook worden bestuurd via een uitbreiding. Sensorkoppen worden
geïnstalleerd in openingen van 68 mm in het plafond. Toepassingen omvatten:
kantoorruimten, scholen, openbare gebouwen, woningen. Optimale installatiehoogte 2,5 m.
Netspanning: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Verbindingskabel: 2,5 m
Max. schakelstroom per relais: 10 A, AC 230 V, cosj = 0,6
Gloeilampen: max. 2300 W
Halogeenlampen: max. 2000 W
Motorbelasting: max. 1000 W
Capacitieve last: max. 140 μF
Stroomverbruik: 2 W voor 8 sensoren
Detectiehoek: 360°
Bereik: radius van max. 4 m van de plaats van installatie (bij montagehoogte 2,5 m)
Aantal niveaus: 5
Aantal zones: 71 met 284 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar tussen ca. 10 en 1000 lux. De lichtsensor is niet actief in de testpositie
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG

ARGUS Presence System (SLAVE)

Versie

Referentie

wit

MTN550419

Sensorkop met voorgevormde verbindingskabel om het ARGUS Presence systeem uit te
breiden. Elke sensorkop heeft twee pluggen voor kabeldoorvoer naar andere sensoren.
Verbindingskabel: 8 m lang
Detectiehoek: 360°
Bereik: radius van max. 4 m van de plaats van installatie (bij montagehoogte 2,5 m)
Aantal niveaus: 5
Aantal zones: 71 met 284 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar tussen ca. 10 en 1000 lux. De lichtsensor is niet actief in de testpositie
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG

36

ARGUS
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ARGUS Presence

Versie

Referentie

wit

MTN550590

b Aanwezigheidsmelding binnenshuis.
b ARGUS schakelt de verlichting aan en laat deze aan tot er geen beweging meer wordt
geregistreerd of tot er voldoende daglicht is. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt in kantoor
ruimten, scholen, openbare gebouwen of woningen. De melder wordt in of op het plafond
geïnstalleerd
b Voor installatie op het plafond in een opbouwdoos van 60 mm. Optimale hoogte 2,5 m
b Dankzij de behuizing voor opbouwmontage, referentie MTN550619 (blz. 38), kan de
aanwezigheidsmelder op plafonds worden gemonteerd (uitgezonderd verlaagde plafonds)
Het apparaat heeft 2 relaisuitgangen:
Relais 1:
Voor bewegingsmelding afhankelijk van lichtsterkte, bijv. verlichting. De schakeltijd is
instelbaar, binnen een bereik tussen 10 seconden en 30 minuten. ARGUS Presence bewaakt
voortdurend de lichtsterkte in de ruimte. Wanneer er voldoende daglicht is, wordt het
kunstlicht uitgeschakeld, zelfs wanneer er nog iemand in de ruimte aanwezig is.
Relais 2:
Voor bewegingsregistratie onafhankelijk van lichtsterkte bijv. ventilatie of verwarming. De
schakeltijd is instelbaar, tussen 5 minuten en 2 uur.
Netspanning: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Relais 1 (alleengebruik):
Nominale capaciteit:
b Max. 1000 W/VA,
b 5 A, cosϕ = 0,6 tot 1
Gloeilampen: 1000 W
230 V halogeen: 1000 W
LV halogeen: 500 W met conventionele transformator
Capacitieve last: 5 A, 140 μF
Fluorescerende lampen: 5 A, 140 μF;
1000 W, ongecompenseerd;
1000 W, 140 μF gecompenseerd in parallel;
2x500 W, circuit met twee lampen;
Elektronische ballast: 5 A, Cmax ≤ 140 μF
Minimumbelasting: 10 mA, ≥ DC 24 V
Relais 2 (alleengebruik):
Nominale capaciteit: max. 1000 W, cosj = 1
Relais 1+2 (gecombineerd gebruik):
Nominale capaciteit:
b Max. 1000 VA, cosj = 0,6
b Max. 750 W halogeen 230 V
Zekering: T5H
Stroomverbruik: < 1 W
Detectiehoek: 360°
Bereik: radius van max. 7 m van de plaats van installatie (bij montagehoogte 2,5 m)
Aantal niveaus: 6
Aantal zones: 136 met 544 schakelsegmenten
Lichtsensor: instelbaar tussen ca. 10 en 1000 lux. De lichtsensor is niet actief in de testpositie
EG-richtlijnen: richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn EMC 89/336/EEG
Toebehoren: opbouwbehuizing voor ARGUS Presence, referentie MTN550619 (blz. 38)
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ARGUS Presence Afstandbedienbaar

Versie

Referentie

wit

MTN550591

b Aanwezigheidsmelding binnenshuis.
b ARGUS schakelt de verlichting aan en laat deze aan tot er geen beweging meer wordt
geregistreerd of tot er voldoende daglicht is. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt in kantoor
ruimten, scholen, openbare gebouwen of woningen. De melder wordt in of op het plafond
geïnstalleerd
b Voor installatie op het plafond in een opbouwdoos van 60 mm. Optimale hoogte 2,5 m.
b Dankzij de behuizing voor opbouwmontage, referentie MTN550619 (zie hieronder), kan de
aanwezigheidsmelder op plafonds worden gemonteerd (uitgezonderd verlaagde plafonds)
Wanneer de nominale spanning wordt aangesloten of de voeding gedurende korte tijd
onderbroken wordt (bijv. met een schakelaar aangesloten als maakcontact), schakelt het
apparaat naar kanaal 1 gedurende één minuut plus de ingestelde schakeltijd, ongeacht de
lichtsterkte.
Overige functies en kenmerken van ARGUS Presence, referentie MTN550590 (blz. 37).
Voor kanaal 1, kunnen de functies “Continu AAN”, “Continu UIT” en “Automatisch” met
afstandsbediening via IR worden bestuurd.
Toebehoren: behuizing voor opbouwmontage voor Argus Presence,
referentie MTN550619 (zie hieronder)
Zender: IR-afstandsbediening, referentie MTN570222 (in optie, zie hieronder)

Toebehoren
Opbouwbehuizing voor ARGUS Presence

Versie

Referentie

wit

MTN550619

Dankzij de behuizing voor opbouwmontage kunnen ARGUS Presence melders op het
oppervlak worden gemonteerd.

IR-afstandsbediening voor ARGUS Presence Afstandbedienbaar
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Versie

Referentie

zwart

MTN570222

Nota’s
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Nota’s
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Bewegings- en
aanwezigheidsmelders
voor KNX toepassingen:
zie catalogus KNX
(referentie 32AC169N)

KNX
Catalogus

Schneider Electric nv/sa

32VP251N

Dieweg 3
B-1180 Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
Fax: (02) 373 40 02
customer.service@be.schneider-electric.com
www.schneider-electric.be
BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of
wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze
worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel
worden beschouwd.
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