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SPLAY BOLT

MOUNTING HOLE

OPEN FACEPLAT

FIXED ARM

LEÍRÁS:

Áramforrás: 220–240 V / AC                                 Érzékelési tartomány: 160 °

Teljesítmény frekvencia: 50 Hz                            Üzemi hőmérséklet: -20 ~ + 40 ° C

Környezeti fény: 3-2000LUX (állítható) Üzemi páratartalom: <93c / oRH

Időkésés: min: 10 mp ± 3 mp                            Telepítési magasság: 1 m ~ 1,8 m

max: 7 perc ± 2 perc                               Energiafogyasztás: 0,45 W (munka)

Névleges terhelés: Max. 500 W (izzólámpa)                               0,1 W (statikus)

Érzékelési távolság: 4-9 m (<24 ° C) (állítható)   Érzékelési mozgás sebessége: 0,6 ~ 1,5 m / s

Hangvezérlés érzékenysége: 30db - 90db (állítható)

FUNKCIÓ:

Időkésleltetést folyamatosan adunk hozzá: Amikor az első indukció után megkapja a

második indukciós jeleket, akkor az időt az első késleltetési alap hátralévő
részén ismét kiszámítja.

Időkésleltetés beállítása: A fogyasztó vágyának megfelelően állítható be. A minimum

idő 10 másodperc ± 3 másodperc. A maximum 7 perc ± 2 perc.

Többfunkciós mód: Választhatja az ON, OFF, PIR, PIR + MIC módot,

ha a PIR + MIC módot választja, a lámpa automatikusan bekapcsol,
amikor bekopogtat az ajtóhoz, vagy azt mondja, hogy „jövök”

kapcsoló: „BE” 、 „KI” 、 „PIR” 、 „PIR + MIC”.

               Jó érzékenység                              Gyenge érzékenység

TELEPÍTÉS:

Kapcsolja ki az áramot.

Lazítsa meg a csatlakozó oszlopot az érzékelő alján, dugja be

a vezetéket a csatlakozó furatba, húzza meg a csavarokat;
rakja le az érzékelő felületét,
 
csatlakoztassa az érzékelőt a csatlakozódobozba.

Utasítás

LUX beállítás: A fogyasztó beállíthatja a munkahelyi fényt. Nappal is működhet

és éjszaka is, amikor a „nap” helyzetbe van állítva (max.). Működhet olyan környezetben is

ahol a fény kevesebb, mint 3LUX, ha a „hold” helyzetbe állítják (perc).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 

 

 

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 134 

43-190 Mikolow 

POLAND 

 

MOUNTING HOLE

OPEN FACEPLAT

FIXED ARM

SPLAY BOLT

（Lásd a következő ábrát）

Ha négyzetes csatlakozódobozba akarja telepíteni, akkor a beállítócsavart be kell tolni
a telepítési lyukba,
blokkolja a radiátort, hogy a csatlakozódoboz beépítési furatára irányuljon,

 
ha körcsatlakozó dobozba akarja telepíteni, ugyanúgy használhatja,
mint a négyzetesnél, allítsa az érzékelő helyzetét, húzza meg a felületen lévő rögzítőcsavart,
majd a rögzítő kar automatikusan kinyílik, rögzítse
a csatlakozódobozt.
 
 
Kapcsolja be az áramellátást, majd tesztelje

CSATLAKOZTATÓ VEZETÉKDIAGRAM

NE Tegye közvetlenül az érzékelőt az áramellátásba !!!

TESZT:

Állítsa a funkciókapcsolót „ON” állásba,
állítsa az „SENS” óramutató járásával megegyező
irányba maximumra, a „MIC” középre;
„LUX” az óramutató járásával megegyező irányban;
„TIME” az óramutató járásával ellentétes irányban
a minimumra.

Kapcsolja be az áramot, a lámpának be kell kapcsolnia.

Állítsa a funkciókapcsolót OFF állásba, a lámpának azonnal

ki kell kapcsolnia, minden funkciónak „stop” állapotban kell lennie.

Állítsa a funkciókapcsolót 30 másodperccel később „PIR” állásba, ekkor munkaállásba kerül.

A lámpa az induktív jel vétele után bekapcsol. . .

20 mp Induktivitás nélküli állapot esetén a lámpának 5 ~ 10 másodpercen belül ki kell kapcsolnia

a lámpának nappali állapotban ki kell kapcsolnia, de ha átlátszó tárgyat használ a takaráshoz

lámpának be kell kapcsolnia, majd ki 5 ~ 10 másodpercen belül

Állítsa a funkciókapcsolót a „PIR + MIC” állásba, a LUX óramutató járásával megegyező irányba maximumra,
majd az érzékelő PIR + MIC üzemmódban van, takarja le az érzékelőt,
ha a lámpa világít, induktivitás nélküli állapotban a lámpának 5 után ki kell kapcsolnia ~
10 mp, 5 mp után, ha tapsol a kezével, a lámpának világítania kell,
majd 5 ~ 10 mp után kialszik, ha nincs induktivitási jel.

Megjegyzés: ha nappali fényben tesztel, kérjük, fordítsa a LUX gombot (SUN) állásba, különben az

érzékelő lámpája nem működhet!

Villanyszerelő vagy tapasztalt ember telepítse.
 
Kerülje a hőmérséklet-változtatási zónák közelében történő elhelyezést,
például légkondicionálás,
központi fűtés stb.

NÉHÁNY PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS:

A terhelés nem működik:
 
              a. Kérjük, ellenőrizze a teljesítményt és a terhelést.
 
              b. Ha a terhelés jó.
 
              c. Ha a jelzőlámpa világít vagy sem.
 
              d. Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi fény megfelel-e a környezeti fénynek.

Az érzékenység gyenge:
 
 
                 a. Kérjük, ellenőrizze, hogy az érzékelési ablak előtt van-e akadálya a jelek vételének.
 
                 b. Kérjük, ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet.
 
                 c. Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelforrás az észlelési mezőben van-e.
 
                 d. Kérjük, ellenőrizze a telepítési magasságot.
 
                 e. Ha a mozgásirány megfelelő.

Az érzékelő nem tudja automatikusan kikapcsolni a terhelést:

a. Ha az érzékelő mezőben folyamatosan érzékelő jel van.

b. Ha a késleltetés beállítása a leghosszabb.

c. Ha az érzékelő közelében változik a hőmérséklet.
      Ilyen például a légkondicionálás, a központi fűtés stb

Állítsa a „LUX” óramutató járásával ellentétes irányba a minimumot, miután kikapcsolta, ha nincs induktív jel

majd húzza meg a csavart




