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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

PRODUKTINFO FIBARO Motion Sensor 

EGENSKAPER
• Bevegelsessensor

• Oppdager bevegelse, vibrasjon eller endring i temperatur  

og lysforhold

• Firmwareoppdatering (OTA) 

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri CR123A batteri  3V

Lysmåling 0 til 32.000 LUX

Installasjonshøyde 2,4 meter (anbefalt)

Omgivelsestemperatur  5°C til 40°C

Måleområde -20°C til 100°C

Feilmargin ±0,5°C (innenfor 0°C til 40°C)

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGMS-001 ZW5

Størrelse (Ø) 45mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE 

 LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT

45 123 67 FIBARO Motion Sensor - bevegelsessensor 

45 125 42 GP CR123 batteri  3V

FIBARO MOTION 
SENSOR 
- Bevegelsessensor

FIBARO bevegelsessensor en avansert, universal multisensor. 

Sensoren måler bevegelse, temperatur, lysnivå og vibra sjon.  

Den fanger også opp endringer i sensorens posisjon, og vil 

utløse en alarm hvis den fjernes fra stedet der den er plassert. 

FIBARO Motion Sensor er batteridrevet og utformet for å 

installeres raskt og enkelt på alle underlag. LED-indikatoren 

signaliserer bevegelse, temperaturnivå og driftsmodus, og 

kan anvendes for å teste rekkevidden på Z-Wave-nettverket. 

FIBARO Motion Sensor kan brukes til å aktivere scenarier og 

overvåkingssystemer. Sensoren kan brukes til å utløse en alarm, 

eller til å skru på lyset i rommet før du går inn i det. Det er smart!
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45 123 68  

PRODUKTINFO Philio recessor for motion sensor 

PHILIO RECESSOR FOR MOTION SENSOR
Utskjæringsmål  54mm

EL-NR. PRODUKT

45 123 68  Philio Recessor for Motion Sensor


