
MARMITEK ART. NR. 09053

Schakelt verlichting en apparatuur in tijdens aanwezigheid en schakelt
deze later weer uit. Schakelt binnen- en buitenverlichting aan bij
thuiskomst in het donker. Bespaar energie door het automatisch
uitschakelen van verlichting en apparatuur in verlaten ruimtes.
Verlichting inschakelen zonder schakelaar. Activeren van
verlichtingsscenario’s  bij gebruik van Marmitek Active Home software.
Beveiligen van uw huis door het tijdig signaleren van onverwachte
bezoekers. Automatische routeverlichting naar b.v. het toilet.
Volledig draadloos, signaal gaat dwars door muren en plafonds.

TOEPASSINGEN
Stel eens voor dat u de kinderen niet langer hoeft te vertellen dat ze het licht in de kelder moeten uitschakelen
wanneer ze deze verlaten. Met de MS13 Bewegingsmelder gebeurt dit automatisch.

Wanneer u ‘s nacht uit de slaapkamer komt om naar het toilet toe te gaan, schakelt automatisch de routeverlichting,
de toiletverlichting en de afzuiging aan. Wanneer u later in bed ligt, wordt alle verlichting en apparatuur ook weer
automatisch uitgeschakeld.

Komt u in het donker thuis, dan wordt bij binnenkomst de verlichting ingeschakeld. De veeleisende gebruiker kan met
behulp van het CM11 Computer Interface volledige verlichtingsscenario’s laten uitvoeren (macro’s).

De MS13 Bewegingsmelder verstuurt draadloze RF (radio) signalen naar de TM13 Transceivermodule of Marmitek
Alarmcentrale. De Transceiver stuurt de signalen door naar het lichtnet, waardoor verlichting en apparatuur door de
gehele woning kan worden bestuurd.

De MS13 heeft een ingebouwde fotocel met twee functies. Als eerste kan de gebruiker ervoor kiezen dat de
Bewegingsmelder alleen werkt wanneer het donker is. Daarnaast kan de MS13 gebruikt worden als licht/donkersensor.
De bewegingsmeldingsfunctie en licht/donkerfunctie kunnen ook naast elkaar worden gebruikt. Bij het waarnemen
van een beweging zal daarvoor een ander adres worden uitgezonden dan wanneer de fotocel licht of donker
detecteert.
De MS13 kan geen alarmfuncties van Marmitek Alarmsystemen activeren. Gebruik hiervoor de MS10.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES ART. NR. 09053

Voeding: Batterijen 2x AAA 1,5V
Temperatuur: -5° C tot +30° C (gebruik), -20° C tot +70° C (opslag)
HF frequentie: 433,92 MHz
HF Bereik: 30m vrije veld, 10 - 20 meter in bebouwing
Afmetingen bxhxd: 67 x 67 x 27 mm
RF Vermogen: 1mW
PIR bereik: 12m @ 0°, 5m @ 45°
Keuringen: CE 0165, R&TTE


