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Gira Tectiv 220° 
Bevægelsesmelderen, der har det hele til sikring og energibesparelse. 

 

 
 
Den professionelle løsning til den udendørs (IP 55) overvågning af områder, bygninger 
og værdier etc.  
 
Gira Tectiv 220° er udviklet i samarbejde med elinstallatører og deres ønsker og krav. 
Derfor er dette produkt yderst driftsikkert, og udmærker sig også ved nem og enkel 
montering og justering.  
 

Monteringsunderlag 
 

 
 
 God plads til hurtig og enkel montering 

 
 Kabelindgang fra alle sider 
 
 Kabelindgange og skruehuller af elastomer 

 
 Kabelmontering til formonterede klemmer i monteringsunderlaget 

 
 Monteres problemløst med en skrue 

 
Monteringsunderlaget er basis for at Gira Tectiv 220° er let at montere: 
Kablet føres ind i et af kabelgennemføringshullerne, monteringsunderlaget befæstes 
med en enkelt skrue på væggen eller loftet og ledningerne tilsluttes klemmerne på 
underlaget. Kabelindgange og skruehullerne er af elastomer, og derved forhindres 
indtrængning af vand. De øvrige to dele, som Gira Tectiv 220° består af, bliver enkelt 
monteret uden brug af værktøj. 
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Sensor-delen 
Ser alt og reagerer omgående. 

 

 
 
 Linsens brændvidde er optimeret til nær-, middel-, og fjernområder 
 
 Mikroprocessorstyret signal(+ ASIC) 
 
 Teach-in-Tast til programmering af det aktuelle skumringsniveau 
 
 Linsen kan drejes i alle horisontale og vertikale retninger 
 
 Stikkontakter til nem montering af sensordelen på monteringsunderlaget 

  
Sensor-delen er med tretrins linse og mikroprocessor-styret signaludgang kernen i Gira 
Tectiv 220°. Denne optimerede teknik giver en stabil og sikker overvågning uden 
fejlmeldinger. Montering og indstilling af sensordelen foretages uden brug af værktøj, 
regulering af lysstyrke, følsomhed og tidsforløb indstilles nemt manuelt. 
Sensor-delen monteres og dækker monteringsunderlaget og kabelindføringen. 
Sensor-delen kan leveres i farverne hvid, antracit og aluminium. 

 
 

Kuplen 
Beskytter de indre værdier. 

 
 Beskytter mod fugt og smuds, tæthedsgrad IP 55  

 
 Beskytter mod sabotage og uønsket justering, ligner ikke en bevægelsesvagt 

 
 Infrarødt gennemskinneligt materiale som er UV-bestandigt 

 
 Garanterer et ens udseende uanset sensorens indstilling 

 
 Bajonetlås med tætningsring af elastomer 
 
Kuplen er vind- og vejrbeskyttelsen af sensorhovedet på Gira Tectiv 220°. Den beskytter 
sensoren mod fremmede påvirkninger fra alle sider. Når monteringsunderlaget og sensor-
delen er installeret, bliver kuplen monteret på sensor-delen og med en enkelt 
drejebevægelse fastlåst. 
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Gira Tectiv 220° 
Montering. 

 
1. Kabelindføring. 

Kablet stikkes igennem den ønskede elastomerkabelgennemføring i 
monteringsunderlaget. 

2. Monteringsunderlaget befæstes på væg eller loft med kun en enkelt skrue. 
Skruen skrues igennem skruehullets elastomer.  

3. Ledningsmontering. 
Velplacerede skrueløse klemmer sikrer en problemløs tilslutning. 

4. Sensor-delen klikkes på. 
5. Linsen sættes i position og indstilles.  

Regulering af lysstyrke, følsomhed, tidsforløb og den røde indlæringstast indstilles på de 
tre reguleringsknapper uden brug af værktøj. 

6. Kuplen sættes på og låses. 
Bajonetringen med elastomertætning sørger for at kuplen er låst fast. 

 

Gira Tectiv 220° 
Sortiment og tekniske data. 

        
Gira Tectiv 220° med sensor-delen i farven hvid   artikel nr. 0817 02  

 

Gira Tectiv 220° med sensor-delen i farven antracit  artikel nr. 0817 10 
 

Gira Tectiv 220° med sensor-delen i farven alu  artikel nr. 0817 04 
 

Sensorområde:  220°  
Rækkevidde frontalt                  16,0 m 
Rækkevidde sideværts                 24,0 m 
Anbefalet monteringshøjde:          2,4 m 
Spænding:                        ~ 230 V, 50 Hz 
Relæ:                      16 A 
Indkoblingstrøm op til:                    100 A 
Tilslutningseffekter: 
-  Glødelamper                 2500 W 
-  HV- halogenlamper                 2500 W 
-  Lysstofrør                  1200 W 
Temperaturområde:      - 25°C til 55°C 
Indkoblingstid:          ca. 1 sek. til 30 min. 
Lysfølsomhed:                    3 til 1000 Lux og dagslysdrift 
Tæthedsgrad:                                   IP 55 
Funktioner:    Bevægelsesmelding, Teach-in,   
   lys tænder, permanent tænd/sluk 
KNX tilslutning:  Binærindgang  artikel nr. 1067 00 eller 1069 00 
 
Hele Gira programmet på bevægelsesmeldere, tilstedeværelsesmelder, også trådløse, 
til inden- eller udendørs montering kan ses på www. gira.com (engelsk) eller 
www.gira.de (tysk) 

HJALHOLT 

 
Bastholmen 34 - 3520  FARUM - DANMARK 

Tlf.: x45 44994949  Fax: x45 44341177 
s@hjalholt.dk 

http://www.gira.de/

