Podstawowe wskazówki dot. bezpieczeñstwa

Czujnik ruchu

Wskazówki monta¿u
Poniewa¿ czujnik reaguje na wahania temperatury, nale¿y unikaæ nastêpuj¹cych
sytuacji:

UWAGA
Zagro¿enie œmierci¹ z powodu pora¿enia pr¹dem lub po¿aru.

Ustawiania czujnika w kierunku obiektów z silnie odbijaj¹c¹ powierzchni¹
takich jak lustra itp.

Urz¹dzenie musi byæ instalowane wy³¹cznie przez
uprawnionego elektryka!

Montowanie czujnika w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a jak wywiewy z ogrzewania,
klimatyzatory, lampy itp. instalacje.
Ustawianie czujnika w kierunku obiektów, które mog¹ poruszaæ siê przy wietrze

Czujnik ruchu
Urz¹dzenie LUXA 103-360 AP jest czujnikiem ruchu do
automatycznej kontroli oœwietlenia wewn¹trz pomieszczeñ.
Przeznaczony do ró¿nych pomieszczeñ: sale konferencyjne, biura,
mieszkania i toalety itp.
£atwy monta¿ na suficie.
2 wyjœcia przekaŸnikowe: jeden przekaŸnik do sterowania
oœwietleniem i jeden dla HKL (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja).
Ustawianie czasu od 5 s do 20 min. z trybem testowym i trybem
impulsowym (1 s).

Urz¹dzenie odpowiada normie EN 60669-2-1 dla instalacji: IP 40 zgodnie z EN
60529
Do zastosowania w zwyk³ym œrodowisku
Przewidziany do instalacji wewn¹trz pomieszczeñ
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Instalacja i pod³¹czenie
Zalecana instalacja na wysokoœci 2,5m. Zakres detekcji o œrednicy do 7 m.

widok z boku

widok z góry
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Pod³¹czenie
Zagro¿enie œmierci¹ z powodu pora¿enia pr¹dem lub po¿aru.

jak np. zas³ony, du¿e roœliny itp.
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Odbiornik sterowany przez 2 czujniki ruchu aby rozszerzyæ
obszar detekcji.

Urz¹dzenie musi byæ instalowane wy³¹cznie przez uprawnionego
elektryka!
Od³¹czyæ zasilanie
Przylegaj¹ce czêœci, które s¹ pod napiêciem przykryæ lub os³oniæ.
Sprawdziæ czy urz¹dzenie nie jest w³¹czone.
Sprawdziæ czy zasilanie jest wy³¹czone.
Uziemiæ i zaizolowaæ.

Dwa odbiorniki sterowane przez jeden czujnik ruchu

Odbiornik

Odbiorniki £¹cznik

Napiêcie pracy
wentylator

£¹cznik

stycznik

Lampy s¹ za³¹czane przez LUXA 103-360/2 AP lub przez wy³¹cznik
schodowy.

ogrzewanie

Odbiornik sterowany przez czujnik ruchu.
Instalacja
Odbiorniki

przycisk przycisk

Ostro¿nie, za pomoc¹ œrubokrêta odchyliæ i œci¹gn¹æ obudowê zewnêtrzn¹ a¿
bêd¹ widoczne pokrêt³a.
Œrubokrêtem oddzieliæ korpus obudowy od dolnej czêœci.

Odbiornik
wy³¹cznik
schodowy

otworzyæ
nacisn¹æ
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dolna czêœæ
obudowy

dolna czêœæ
otwór

Ustawienie i funkcje
korpus obudowy
haki

Wskazówka:
kabel poprowadzony
przez boczny otwór

korpus obudowy

os³abienie zewnêtrznej
pokrywy

korpus
obudowy

zewnêtrzna pokrywa

Korpus obudowy na³o¿yæ na doln¹ czêœæ, przykrêciæ œruby i na³o¿yæ pokrywê.
Nastêpnie wyczyœciæ czyst¹ i such¹ szmatk¹.
Przymocowaæ korpus obudowy dwoma œrubami do sufitu.
W dolnej czêœci obudowy znajduj¹ siê otwory do ró¿nych rodzajów
standardowych po³¹czeñ œrubowych do istniej¹cych otworów mocuj¹cych.

Tryb testowy: przestawiæ pokrêt³o z „TIME1” lub „TIME2” na „test” aby przejœæ
do trybu testowego. Kiedy czujnik ruchu zaktywuje siê, za³¹cz¹ siê zarówno
œwiat³o jak dioda na 2 s i nastêpnie wy³¹cz¹ siê.
Krótszy tryb impulsowy: pokrêt³o ustawiæ na
, zaktywuje siê wy³¹cznik
schodowy i zostanie za³¹czony pod³¹czony do niego odbiornik zgodnie z
nastawionym dla wy³¹cznika schodowego czasem.

Ustawiæ LUX (natê¿enie oœwietlenia), METER (odleg³oœæ) i TIME (czas)
Nastawiæ wartoœci po kolei (z wyj. „test” i
) odpowiednio pokrêt³ami.

S¹ dwie mo¿liwoœci prze³o¿enia kabla: przez doln¹ czêœæ obudowy
i z boku korpusu obudowy.
Wybraæ odpowiedni wariant i przebiæ os³abienie i przez otwór przeprowadziæ
kabel i umocowaæ do zacisków.

os³abienie
w dolnej
czêœci
boczne
os³abienie
kabel przeprowadzony
przez dolne os³abienie

Pod³¹czyæ urz¹dzenie do zasilania.
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Kiedy ustawimy pokrêt³o odleg³oœci na +, LUXA 101-360 AP bêdzie dzia³a³
tylko w najwiêkszym „polu widzenia”
Dalsze nastawy pomiêdzy – i + pozwol¹ uzyskaæ ¿¹dane „pole widzenia”.

Wskazówka
Nagrzewanie trwa co najmniej 60 sekund, kiedy urz¹dzenie jest pierwszy raz
za³¹czane lub po resecie. W czasie 40 s fazy nagrzewania czujnik ruchu nie mo¿e
byæ aktywowany. Po tym czujnik ruchu przechodzi w tryb czuwania i zachowuje siê
zgodnie z nastawionym czasem.

Tryb testowy
Funkcja diody (LED)
Nastawianie pokrêt³em czasu

Wbudowana czerwona dioda pokazuje odebranie sygna³u w podczerwieni i tryb
testowy.

TIME 1: nastawiane od 5 s do 20 min.
TIME 2: nastawiane od 10 s do 60 min.

Przy teœcie poruszania siê czerwona dioda s³u¿y jako wskaŸnik, a odbiornik
nie mo¿e byæ pod³¹czony

TIME : nastawiane od 5 s do 20 min.

Nastawianie pokrêt³em natê¿enia oœwietlenia (lux)
Wartoœæ nastawia siê od 10 lux do 2000 lux
Ustawiæ pokrêt³o LUX na 10 lx aby uzyskaæ najmniejsz¹ wartoœæ natê¿enia
oœwietlenia. LUXA 103-360/2 AP /LUXA 103-360 AP pracuj¹ tylko gdy jest
ciemno.
Ustawiæ pokrêt³o LUX na 2000 lx aby uzyskaæ najwiêksz¹ wartoœæ natê¿enia
oœwietlenia. LUXA 103-360/2 AP/LUXA 103-360 AP pracuj¹ przy ka¿dym
natê¿eniu oœwietlenia.

Nastawianie pokrêt³em odleg³oœci
Kiedy ustawimy pokrêt³o odleg³oœci na -, LUXA 103-360 AP bêdzie dzia³a³ tylko w
najmniejszym „polu widzenia”
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czerwona
dioda

Status diody jak równie¿ moc czujnika zostan¹ podane poni¿ej.
Kiedy pokrêt³o TIME ustawione jest na tryb
, dioda zaœwieci siê na 40s i
potem wy³¹czy siê.
Odbiornik I z LUXA 103-360/2 AP i odbiornik z LUXA 103-360 AP pozostan¹
wy³¹czone ale odbiornik II z LUXA 103-360/2 AP za³¹czy siê na 60s i potem
znowu siê wy³¹czy.
Kiedy pokrêt³o TIME bêdzie ustawione innej pozycji ni¿ tryb
, dioda za³¹czy
siê na 40s i nastêpnie wy³¹czy siê, Odbiornik czujnika ruchu za³¹czy siê na 60s i
potem wy³¹czy siê, kiedy nie zostanie wykryty ¿aden ruchu pozostanie w fazie
nagrzewania. Kiedy czujnik zostanie zaktywowany,
odbiornik za³¹czy siê zgodnie z nastaw¹ na
pokrêtle TIME.

Test poruszania siê
Test poruszania siê s³u¿y do ustawienia odpowiedniej pozycji aby uzyskaæ
optymalny obszar detekcji. Nastawiæ pokrêt³o odleg³oœci na + , TIME1 na „test”,
test poruszania siê mo¿e zostaæ przeprowadzony (pomiar natê¿enia oœwietlenia
nie odgrywa ¿adnej roli).
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Procedura testu
Osoba testuj¹ca musi siê znajdowaæ w obszarze detekcji.
Urz¹dzenie za³¹czyæ
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Przejœæ przez obszar detekcji.
Czerwona dioda zaœwieci siê na 2s, kiedy zostanie zaktywowany czujnik
ruchu.
Nastawiæ pokrêt³o odleg³oœci na zakres jaki potrzebujemy.
Powtórzyæ kolejne kroki a¿ zostan¹ ustawione ¿¹dane parametry.

obecnoœæ (HVAC):

TIME2 ZA£ (ON);
10s/15 min./30 min/60 min
(4 mo¿liwe nastawy)
5 A maks (cos = 1),
30 V DC lub 250 V AC

Styk obecnoœæ (HVAC, D1-D2):
Klasa ochrony:
Rodzaj ochrony:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:

Dane techniczne:
Napiêcie znamionowe:
Czêstotliwoœæ:
Zakres natê¿enia oœwietlenia:
Pobór energii:
Styk:
Mo¿liwoœæ ³¹czeniowa:

230V~ +/- 10%
50- 60 Hz
10-2000 lux
ok. 1 W/5 VA
brak ()
10 A (cos j
= 1);
3 AX (cos j
= 0,3)
1000 W maks.
1000 W maks.

Obci¹¿enie lampami ¿arowymi:
Obci¹¿enie lampami halogenowymi:
Obci¹¿enie lampami jarzeniowymi:
skompensowane równolegle: 400VA (42F)
K¹t objêcia:
360o koliœcie
id¹c: ok. 4-7m
przy instalacji na wys. 2,5m
Wysokoœæ zabudowy:
2,0-3,0m
Nastawa natê¿enia oœwietlenia lux:
10/100/300/2000
Czas za³¹czenia kana³u œwiat³o:
TIME (T1-T2):
impuls (1 s/TEST (2s)
/5s/5 min./10 min/20 min
(6 mo¿liwych nastaw)
tylko LUXA 103-360/2 AP
Pobór energii:
Czas za³¹czenia kana³u

II wg EN 60669-2-1
przy monta¿u zgodnym
z instrukcj¹
IP 40 wg EN 60529
0oC do +45oC
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ok. 1,5 W/8 VA
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