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NT Serie

NT NT+

CM Serie

CM CM+

Bevægelsessensor
(DEV-ZIG-PIR)

PRODUKTARK (Ver.  1 .0)

Varenummer ICM19005

Netværk Zigbee, trådløse kommunikation

Batteritype AAA lithium x 2

Batterilevetid 2 år

Driftstemperatur 0° til +50° C

IP-klassifisering IP52

Dimensioner 97 x 57 x 35 mm

ANVENDELSE
Bevægelsessensoren anvendes hos borgere, hvor der er 
risiko for fald, som erstatning for trædemåtte, eller når 
der ønskes alarm til personalet, hvis borgeren f.eks. går 
på badeværelset eller i køkkenet i bestemte tidsrum.

ALARMERING
• Hvis der er manglende aktivitet fra borger.
• Hvis borger forlader sengen (vituel trædemåtte).
• Hvis borger går på badeværelset ol.
• Alarmer modtages via IntelligentCARE app. 

Ved alarm vises hvor sensoren er placeret.
• Det er muligt at lave individuelle alarmindstil- 

linger for den den enkelte borger/sensor.
• Alarm ved lavt batteri.

SPECIFIKATIONER

PLACERING OG MONTERING
Sensoren placeres i stue, køkken, badeværelse o.l. i en 
sensorfod, så den er nem at flytte rundt på. Halvdelen 
af sensorøjet er dækket, og registrerer bevægelse fra det 
område af sensorøjet der ikke er dækket - i en vinkel på 
180° til siderne og ca. 5 meter frem. Sensorretningen er 
ligeud + opad eller ligeud + nedad, afhængigt af hvordan 
sensoren vendes. Skal sensoren erstatte en trædemåtte, 
stilles den på gulvet, så sensorretningen peger ligeud + 
nedad. Ellers placeres sensorfoden i den højde man øn-
sker, eksempelvis under sengen eller på en kommode. 

Sensoren kan også monteres på en væg med dobbelt-
klæbende tape, helst i et hjørne for bedst udsyn.
OBS: Sensorfod købes som ekstra tilbehør.

NETVÆRK
Bevægelsessensoren kommunikerer trådløst med Intelli-
gentCARE gateway/netværk.

SENSOR DÆKNINGSOMRÅDE


