
NSTRUKCJA 
Rys.1
1.- Pokrywa
2.- Zaciski przyłączeniowe
3.- Czujnik
4.- pokrętła do regulacji
5.- otwory zabezpieczające
OPIS
Czujnik ruchu CIRCUMAT  wykrywa promieniowanie 
podczerwone emitowane przez ludzi i inne źródła ciepła.
Gdy źródło ciepła przesuwa się pod czujnikiem, jego obwód 
wyjściowy jest aktywowany. Gdy źródło ciepła opuści obszar
działania czujnika, będzie on jeszcze aktywny przez ustawiony
czas opóźnienia. Drugim warunkiem zadziałania czujnika jest
nastawiony poziom natężenia oświetlenia. Czujnik będzie
się aktywował jeżeli natężenie oświetlenia będzie niższe
od nastawionej wartości.
INSTALACJA
UWAGA: montaż i instalacja urządzeń elektrycznych może być 
wykonywana przez autoryzowanego elektryka. Przed przystą -
pieniem do instalacji odłączyć zasilanie elektryczne.

Urządzenie jest wewnętrznie zabezpieczone przed wpływem obcych 
pól elektromagnetycznych, jednak nie zaleca się 
montażu w pobiżu urządzeń wytwarzających takie pola jak silniki 
transformatory i inne maszyny elektryczne.
MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Montować na suficie unikając oddziaływania powierzchni
odbijających (lustro wody, marmur, lustra). Nie montować 
w pobliżu urządzeń , które zmieniają swoją temperaturę
(grzejniki, klimatyzacja, silne źródła światła.
Obszar wykrywania ruchu jest zależny od wysokości montażu
zgodnie  rysunkiem nr 2.
Instalując czujnik ruchu należy wziąść pod uwagę fakt, że 
wykrywanie ruchu jest skuteczne jeżeli źródło ciepła będące
w ruchu przecina tzw. obszary aktywne czujnika. Jeżeli
przesuwa się wzdłuż tych obszarów zakres działania czujnika
jest bardzo ograniczony, jak na rysunku nr 3.
Zdjąć przednią pokrywę, jak pokazano na rys 4. Przymocować

czujnik do sufitu. Dokonać podłączenia przewodów zgodnie
z rysunkiem 5.
Po podłączeniu urządzenia i podaniu napięcia zasilania czujnik
przygotowuje się do działania przez ok.60 s. Po tym czasie jest
gotowy do pracy przy wybranych nastawach rys.7.
WSKAŹNIK WYKRYWANIA
Czerwona dioda LED sygnalizuje stan czujnika ruchu w następujący 
sposób:
• Miga: czujnik zbliżeniowy jest w stanie czuwania i jest gotowy do 
wykrywania ruchu.
• Nie świeci się, natężenie oświetlenia otoczenia jest powyżej 
nastawionej wartości.
• Świeci się , czujnik wykrywa ruch.
REGULACJA OBSZARU WYKRYWANIA RUCHU
Temperatura otoczenia w miejscu, gdzie jest zainstalowa -
ny czujnik ma wpływ na czułość wykrywania ruchu (im   
wyższa temperatura tym mniejszy obszar wykrywania ruchu). Czujnik 
działa na zasadzie wykrywania ruchu źródła
ciepła. W większości przypadków jest to  36 ° C (temp.
ciała ludzkiego. Jeżeli temperatura poruszającego się źródła ciepła 
jest niższa od tej temperatury, czułość czujnika
również zmniejsza się.

Ustaw nastawę SENS na maksimum, nastawę LUX do pozycji ☼ i 
nastawę TIME na minimum. Przejdź pod czujnikiem aby określić
obszar działania. Obrzar działania może być zmniejszony nasta-
wą SENS.
NASTAWA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA:
Czujnik będzie działał tylko poniżej nastawionej nastawy

natężenia oświetlenia☼ - Czujnik działa przy dowolnym natężeniu 
oświetlenia. (księżyc) - czujnik działa przy niskim natężeniu 
oświetlenia (zmrok).



REGULACJA NASTAWY OPÓŹNIENIA TIME
Przekręcając pokrętło TIME można ustawić czas opóźnienia
na następujące wartości:
• (symbol impulsu): Na 1 sekundę, off na 9 sekund, t.j. minimalny 
czas nastawy.
• Pozycja  3 sekundy do 30 minut- mamy tutaj nastawy:

3 s, 15 s, 1, 5, 10, 20 i 30 min.
30 min. - maksymalny czas opóźnienia.
Po dokonaniu nastaw i sprawdzeniu działania czujnika zamontować 
pokrywę czujnika.
DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 230 V, 50 Hz
Moc łączeniowa: 5 A, 230 V ~ cos φ = 1
Zużycie własne: 1 W (7,5 VA)
Czułość: 5 - 1000 Lux.
Zakres czasu opóźnienia: 3 s do 30 minut
Kąt wykrywania: 360 °
Maksymalna wysokość detekcji: 3 metry
Temperatura pracy: od -20 ° C do + 40 ° C
Rodzaj ochrony: IP 20 zgodnie z normą EN 60529
Klasa ochrony II na podstawie poprawnych warunków instalacji.

GWARANCJA
Na postawie paragonu lub faktury,
2 lata licząc  od daty sprzedaży.


