
INSTRUKCJA 
Rys.1
1 - pokrywa ochronna 3 - pokrętła regulacji
2 - zaciski podłączeniowe 4 - soczewka
OPIS
Czujnik ruchu PROXIMAT 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
Na ścianie lub w narożnikach rys.3, unikając oddziaływania 

powierzchni odbijających (lustro wody, marmur, lustra). Nie montować 
w pobliżu urządzeń , które zmieniają swoją temperaturę (grzejniki, 
klimatyzacja, silne źródła światła.

Zastosować się do wskazań rys.2. Do montażu w narożnikach 
wewnętrznych i zewnętrznych stosować specjalny adapter rys.3. 
Idealna wysokość montażu wynosi od dwóch do trzech metrów.
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  
ograniczony, jak na rysunku nr 4.
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.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Podłączyć zgodnie z rysunkiem 5.
URUCHOMIENIE I REGULACJA
Jeżeli uruchamiamy czujnik pierwszy raz lub po dłuższym
okresie wyłączenia, czujnik wykonuje program testowy.
W tym trybie czujnik przystosowuje się do nastawionych nastaw
natężenia oświetlenia, opóźnienia działania i reguluje swoje
pole detekcji. Dopiero po 5 minutach czujnik przechodzi w tryb
pracy automatycznej i jest gotowy do działania. Wejście w tryb 
pracy automatycznej zostanie zasygnalizowane przez wyłączenie
i włączenie oświetlenia (w czasie < 2s)

CZUJNIK RUCHU



Na płycie czołowej czujnika ruchu umieszczone są trzy
nastawy 
- Symbol zegara t.j. nastawa czasu opóźnienia.
- Symbol S t.j. nastawa czułości czujnika.
- Symbol księżyca / słońca t.j. nastawa poziomu natężenia

oświetlenia.
REGULACJA POLA DZIAŁANIA CZUJNIKA RUCHU.

Przez obrót głowicy czujnika w zakresie 180° można

przesuwać pole detekcji. Wykonaj następujące czynności (rys.7):
- Przekręć nastawę S na maksimum.
- Przekręć nastawę "symbol słońce/księżyc" na symbol słońca.
- Przekręć nastawę "symbol zegara na minimum.
Sprawdź obszar działania czujnika przez poruszanie się wewnątrz
obszaru detekcji.
Czujnik ruchu Proximat Dostarczany z dwoma ogranicznikami 
wykrywania, dzięki którym można ograniczyć pole wykrywania czujnika 
i dostosować do indywidualnych wymagań. Każdy ogranicznik 
podzielony jest na dwa sektory szerokości i cztery sektory wysokości, 
które odpowiednio odłamując i po założeniu na głowicę odpowiednio 
ograniczą pole działania czujnika.
NASTAWA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA.
Poziom natężenia oświetlenia dokonujemy nastawą (symbol 
słońca/księżyca). Czujnik ruchu będzie działał, jeżeli natężenie
oświetlenia będzie mniejsze od nastawy. Jeżeli nastawa będzie
ustawiona na maksimum (symbol słońca), czujnik będzie działał
przy każdym natężeniu oświetlenia. Jeżeli nastawa będzie ustawiona na 
symbol księżyca, czujnik będzie działał tylko w nocy.
Jeżeli rzeczywiste natężenie oświetlenia jest takie, poniżej którego
czujnik ma zadziałać, należy powoli przekręcić nastawę do pozycji
"księżyc", oświetlenie zgaśnie i bardzo powoli przekręcać nastawę w 
prawo, aż oświetlenie zapali się . W takiej pozycji pozostawić
nastawę.
NASTAWA CZASU OPÓŹNIENIA.
Czas opóźnienia czujnika ruchu jest to czas po którym czujnik
wyłączy oświetlenie licząc od chwili opuszczenia przez człowieka
obszaru działania czujnika. Czas ten nastawiamy w granicach  10 s
do 10 min nastawą z symbolem zegara.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że po wyłączeniu oświetlenia
czujnik rucu nie reaguje na ruch przez ok.3 s.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz.
Prąd styków 10 A 230 V ~ cos φ = 1
Maksymalne zalecane obciążenie  patrz rys.5
Lampy żarowe 2000 W
Świetlówki 880W
Halogeny 12V 880VA
Halogeny 230V  2000 W
Świetlówki energooszczędne 880W
Oświetlenie LED 40 W
Pobór własny mocy 8 VA (około 1 W)
Nastawa natężenia oświetlenia 5 - 2000 luksów.
Nastawa czasu opóźnienia około 10 sekund do 10 minut.
Kąt wykrywania 240 °
Zasięg 12 m przy 20 ° C
Temperatura pracy -10 ° C do + 40 ° C
Stopień ochrony IP 45

UWAGA:
Biorąc pod uwagę ciągłą ewolucję i różne metody produkcji lamp LED, 
konieczne jest dostosowanie wartości zalecanego obciążenia w tego 
typu elementów, aby nie dopuścić do uszkodzenia czujnika. Dlatego, 
aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia 
zaleca się ograniczyć moc lamp led sterowanych z pojedynczego
czujnika do 40 VA.

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


