
AD-350 är en akus tisk de tek tor av sedd för styr ning av be lys -
ning. Den lyss nar bara på  ett be gän sat fre kven som rå de mel -
lan ca 3 och 7 kHz och tän der be lys ning en när ljud inom det
an giv na fre kven som rå det de tek te ras. 

Vid de tek te ring av ljud inom det ta fre kven som rå de drar det in bygg -
da väx lan de re lät. Re lät för blir dra get un der de tek te rings ti den plus
den fördröjningstid som ställts in på den in bygg da ti mern. 

An vänd nings om rå den

Ef ter som de tek torns ar bets prin cip byg ger på ljud kan den ”lyss na
runt hörn” och i rum med av skär man de in red ning. Ofta an vänds
AD-350 där för som kom ple ment till IR- de tek to rer för att sä ker stäl la
att be lys ning en för blir tänd vid när va ro.  Be lys ning en hålls tänd så
länge som ljud de tek te ras (steg, prat o.s.v.) plus den in ställ da tids -
för dröj ning en. 

Akus tisk de tek te ring gör det så le des möj ligt att sty ra be lys ning och
fläk tar i ut rym men som det ti di ga re inte va rit tek niskt möj ligt el ler
eko no miskt för svar bart att sty ra med an nan tek nik.

De tek te rings om rå de

Stor le ken på de tek te rings om rå det kan va ri e ra med hän syn till de
akus tis ka för hål lan de na. Vid tvek sam het kan prak tis ka prov vara
en hjälp för di men sio ne ring en. I många fall över träf far verk lig he ten 

te o rin.

Tek nisk spe ci fi ka tion
Spän ning: 12 VDC
Ström: 15 mA i vila, 

35 mA max
Max be last ning: 30 V /1 A 
Mått: 84 x 84 x 35 mm .
Kapslings ut fö ran de: Plast kapsling för

in fälld mon te ring i  
67 mm stan dard 
ap pa rat do sa el ler för 
utan på lig gan de 
mon te ring

Färg: Vit

Best.nr: Pro dukt: E-nr:
13128 AD-350I 19 037 83
13130 AD-350U 19 037 84

Extronic AB tel. 08 - 771 26 00  • fax 08-771 26 05 2001-10-25

Manualer och utdrag ur hanboken ”Närvarodetektering” finns att hämta på hemsidan  www.extronic.se

Extronic förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen. AD-350.VP
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