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Det brede deteksjonsfeltet består av opp-ned og venstre og høyre områder. Det oppdager 

infrarød stråling fra mennesker. Den detekterer forskjell på dag/natt. Så snart noen går inn i 

sensorområdet kobler den inn utgangen.  

 

Spesifikasjoner 

Strømkilde:DC12V 

Lysfølsomhet: < 3LUX ~ 

2000LUX (justerbar) 

Tidsforskyvning: min: 8sec±3sec 

 
Max: 7minx2min 

deteksjonsområde: 140° " 

180° □ 

Nominell Last: 60W glødelamper 

30W 
energisparelamper 

 
 
 

Deteksjons avstand:12m Max (< 24c °) 

driftstemperatur:-10 ~ 40 C ° fuktighet:< 

93% RH installasjons høyde:> 1,8 m ~ 

3,5 m strømforbruk:0,45 W 

 ( Statisk 0,1W)  

deteksjons hastighet:0,6 ~ 1,5 m/s 

 

Funksjoner: 

 Gjenkjenningsfelt: deteksjonsfelt (se følgende diagram) består av opp -ned, venstre og høyre 

felt. Valget kan gjøres i henhold til brukers ønsker.  

 Oppdager automatisk dag og natt. Kan justere omgivelseslyset i henhold til dine preferanser: 

Sving mot solen (Max), og enheten er aktiv i løpet av dagen og om natten. Sving mot månen 

(min), vil enheten bare være aktiv for mindre enn 3lux lysstyrke. Justering kan gjøres 

gjennom testing. 

 Av- og på- indikasjon og deteksjons indikasjon: indikatorlampen blinker hvert fjerde 

sekund etter at strømmen er slått på, og blinker to ganger per sekund når den har fått  

signal.  samtidig vises sensoren i eller imodus for registrering av mal . 

 Tidsforsinkelsen er lagt til kontinuerlig: når den mottar den andre indikasjon signal etter 

første indikasjon, vil det beregne tid igjen basert på første gang forsinkelsen. (Angi 

klokkeslett) 

 Tidsforsinkelse justering: kan stilles i henhold til dine preferanser. Minimum er 8 +/-3 

sek; Maksimum er  7 ± 2min. 
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Korrekt bevegelig  orientering feil bevegelig  orientering 
 
 

Installasjon (se følgende diagram) 

 

 Slå av strømmen; 

 Skru av skruen nederst. Åpne ledningshullet. Strømkabelen og brukerkabelen er 

tilgjengelig nederst. 

 Skift ut bunnplaten på den valgte posisjonen med den eksisterende skruen 

 Koble strømkabelen og brukeren til koblingsstykket som vist på diagramet. 

 Fest sensoren nederst, skru på skruen og slå på strømmen. 
 
 

 

TEST av: 

 Lys: Vri kontrollknappen med klokken til 

maksimum (sol) posisjon.  

 TID: Vri knappen mot klokken til minimum 

(måne) posisjon. 

 Når strømmen er slått på, og indikatorlampen blinker en gang hvert 4. Etter 5 ~ 10sec er 
lasten slått på og indikatorlampen blinker to ganger hvert sekund. Hvis det ikke oppstår et 
bevegelses signal, må lasten slås av etter ca. 5 ~ 30sek, og indikatorlampen vil blinke én 
gang hvert 4.sekund. 

Ut -Jeg Født 
Få Og 

Rød 

Blå 

 

Ut -Jeg 
Født 

I Input 
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 Å Bevegelse finner sted Innen 5-10 sekunder etter  ATT 

Bruker stenger Av Skal slås på igjen og blink 

hastigheten skal være to ganger per sekund, så 

brukeren vil slå seg av igjen innen  5-15 sekunder. 

 Drei den omgivende lys knappen til  minimum. Hvis 

JUSTERT i lys mindre enn 3 Lux, skal induksjonslasten 

ikke operere etter at lasten har opphørt. Hvis du dekker 

deteksjonsvinduet med et objekt (f.eks. et håndkle) , 

skal belastningen under ikke-induksjon forholdet 

opphøre etter ca. 5-15 sekunder. 

Og kommentarer: 

 Installeres av en elektriker eller annen kunnskapsrik person. 

 Unngå å installere på bevegelige objekter 

 Det må ikke være noen bevegelige hindringer eller objekter foran deteksjonsvinduet for effektiv 
påvisning. 

 Unngå å installere den nær temperaturskiftende områder som air condition, varmevifter  etc . 

 Hvis det er en forskjell mellom produktet og instruksjonen, følg  hovedsaklig produktet. 

 For å unngå uventet skade på produktet, må du koble til en sikring på ca.  6a for å beskytte 

produktet. 

 
HVIS DET OPPSTÅR PROBLEMER: 

 Brukeren virker ikke: 

a. Kontroller strømforsyningen og at brukeren er  riktig tilkoblet . 

b. Kontroller om indikatorlampen blinker en gang hvert femte sekund. 

c. Kontroller at brukeren er OK. 

d. Sjekk  om indikatorlampen øker hastigheten etter deteksjon. 

e. Sjekk om arbeidslyset er som  omgivelseslyset. 

 Følsomhet er dårlig: 

a. Se etter eventuelle hindringer foran registreringsvinduet som forstyrrer. 

b. Kontroller om omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav. 

c. Sjekk om signalkilden er innenfor registreringsfeltet. 

d. Kontroller om installasjonshøyden er i samsvar med høyden som er angitt i instruksjonen. 

e. Kontroller om bevegelsesretningen er riktig. 

 Sensoren kan ikke slå av brukeren automatisk. 

a. Se etter  et kontinuerlig signal i deteksjonsfeltene. 

b. Kontroller om forsinkelsen er satt til den lengste posisjonen. 

c. Kontroller at strømmen er i samsvar med instruksjonen. 

d. Sjekk om temperaturen endres markant Når sensoren, for eksempel lufttilstand eller varmekilde, 

etc. 

 


