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Pohybové čidlo

CS

Montáž pohybového čidla
LLMontážní výška: 2–3 m
LLPohybové čidlo potřebuje volný výhled na osoby

LUXA 103-100 AP WH
1030022

LUXA 103-101 AP WH


Odpojte napětí

1030023

230V

0FF

1. Základní bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ


Vnější kryt opatrně nadzvedněte šroubovákem, stejně tak

odšroubujte horní část pouzdra

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!
¾¾
Montáž si nechejte provést výhradně odborným
pracovníkem pro elektrická zařízení!

••Přístroj splňuje při odpovídající montáži normu
EN 60669-2-1

2. Použití v souladu s určením

••

Pohybové čidlo pro automatické ovládání osvětlení
v závislosti na přítomnosti a jasu (LUXA 103-100 AP);
LUXA 103-101 AP: vhodné pro automatické ovládání
osvětlení a HKL- vytápění, klimatizace, větrání (HKL spíná
nezávisle na jasu)
Vhodné pro stropní montáž na omítku v interiéru
Vhodné pro malé místnosti, pracoviště, kanceláře atd.

••
••


Respektujte otvory pro krabici pod omítku
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Likvidace

2

30 - 35mm


Zlikvidujte přístroj ekologicky (odpad elektro)


Označte místa pro otvory a vyvrtejte otvory

3. Popis zařízení
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Připevněte patku na strop, připojte jednotlivé žíly na

příslušnou svorku a utáhněte šrouby


Našroubujte pouzdro
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červená LED

60

3 potenciometry k nastavení
doby doběhu (TIME), hodnoty jasu (LUX) a snímané
oblasti (METR) (pod krytem);
dodatečně nastavení času
HKL (TIME 2) u
LUXA 103-101 C DE

4. Montáž a připojení
! Zajistěte přístroj předřazeným jističem vedení typu C
(EN 60898-1) s hodnotou max. 10 A (kanál 1)

! Zajistěte přístroj předřazeným jističem vedení typu C


Proveďte nastavení na potenciometrech

Nasaďte kryt a zavřete zajištění

Zapojte pohybové čidlo do sítě

(EN 60898-1) s hodnotou max. 6 A (kanál 2 HKL)

1

4m

The device need
60 seconds to warm up.

7m

Připojení pohybového čidla
VAROVÁNÍ

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!
¾¾
Montáž si nechejte provést výhradně odborným
pracovníkem pro elektrická zařízení!

2m
3,5 m


Odpojte napětí

Zajistěte proti opětovnému zapnutí

Zkontrolujte beznapěťový stav

Uzemněte a zkratujte

Zakryjte nebo zahraďte sousední díly pod napětím

LLDoporučená montážní výška: 2,5 m

5. Zkouška chodu
Zkouška chodu slouží k tomu, aby se otestovala snímaná
oblast.

Potenciometr doby doběhu (TIME 1) nastavte na Test.
Pohybové čidlo reaguje pouze na pohyby, měření světla je
vypnuté.

Projděte snímanou oblastí. Každý rozpoznaný pohyb je
indikován kontrolkou LED a spínací kontakt světla se zavře
na 2 s.

Zahřívací fáze trvá cca 60 s. LED je stále červená.
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Test

Pokyny pro instalaci a snímaná oblast

6. Nastavení
Pohybové čidlo LUXA 103-100 AP má 3 potenciometry pro
nastavení doby doběhu (TIME 1) a jasu (LUX) a citlivosti
(METR); u LUXA 103-101 AP lze nastavit dodatečně dobu HKL
– vytápění, klimatizace, větrání (TIME 2).









Protože hlásič reaguje na kolísání teploty, vyvarujte se následujících situací:

Nesměrujte pohybové čidlo na předměty se silně reflektujícími povrchy jako zrcadla atd.

Pohybové čidlo neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla jako
jsou topné otvory, klimatizační zařízení, lampy atd.

Pohybové čidlo nesměrujte na objekty, které se pohybují ve
větru, jako závěsy, velké rostliny atd.

Dbejte na směr pohybu při průběhu testu.

LUXA 103-101

Nastavení jasu (LUX)
S potenciometrem pro nastavení jasu (LUX) můžete nastavit
různé hodnoty jasu.
Pokud chcete změnit přednastavený jas

Nastavte potenciometr na požadovaný
jas (10–2000 luxů = )
2
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Pokud chcete zaučit s funkcí Teach-in určitou hodnotu jasu

Při požadovaném jasu nastavte potenciometr na . LED
bliká 25 s, potom se naměřená hodnota jasu převezme.

Nechte potenciometr v poloze .

Nastavení doby doběhu (TIME 1)
Pokud pohybové čidlo už nesnímá žádný pohyb, potom se po
nastavené době doběhu vypne.
Pokud chcete změnit přednastavený čas

Nastavte potenciometr na požadovaný čas (5 s – 30 min).

N
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Když je světlo vypnuté

Krátce stiskněte 1× tlačítko
▻▻Světlo je zapnuté po dobu, která je nastavena na potenciometru; pak přejde hlásič do autom. režimu

Omezení snímané oblasti

Použijte přiložené krycí klipsy pro přizpůsobení pohybového

čidla podle požadované snímané oblasti.


Pomocí nůžek nebo podobně odstraňte požadovanou část

krycích klipsů.


Poté položte na čočku.

Pokud chcete využít funkci impulzu (např. pro časový spínač
osvětlení schodiště)

Nastavte potenciometr na . Pohybové čidlo pro provoz
„časového spínače osvětlení schodiště“ je na 1 s zapnuto a
na 9 s vypnuto.

Nastavení času HKL (TIME 2) (jen u LUXA 103-101 AP)

Nastavte potenciometr na požadovaný čas (10 s – 60 min).

HKL spíná nezávisle na jasu

Nastavení citlivosti (METR)
Citlivost můžete snížit, abyste zabránili chybným spínáním.

Nastavte potenciometr METRŮ na požadovanou citlivost.

Ruční ovládání
Prostřednictvím tlačítka lze osvětlení zapínat/vypínat ručně.

A
B

7. Technické údaje
Provozní napětí
Frekvence
Předřazený jisticí přístroj
Výkon v pohotovostním režimu
Spínací výkon min.
Druh krytí
Třída ochrany
Provozní teplota
Rozsah nastavení jasu
Rozsah doby zapnutí

230 V AC ± 10 % – 15 %
50 Hz / 60 Hz
10 A
0,5 W
10 mA
IP 44 dle EN 60529
II
0 °C … +45 °C
10–2000 lx/∞
LUXA 103-100 AP: 5 s – 30 min pro
osvětlení
LUXA 103-101 AP: 5 s – 30 min pro
osvětlení
10 s – 60 min pro HKL
Úhel snímání
360°
Snímaná oblast
příčně/čelně: 7 m/4 m
Montážní výška
2–3 m (doporučeno 2,5 m)
Spínací výstup světla
µ-kontakt 230 V AC, spínání při
průchodu nulou
Spínací výstup HKL (D1/D2)
LUXA 103-101 AP: 5 A (při 250 V AC,
cos ϕ = 1)
Zatížení žárovkami
max. 2000 W
Zatížení halogenovými svítidly
max. 2000 W
Nízkonapěťová halogenová svítidla max. 1000 VA
(trafo)
Zářivky (VVG – konvenční hospodárné předřadníky):
paralelně kompenzované
max. 900 VA (100 µF)
Zářivky (EVG – elektronické
600 W
předřadníky)
Kompaktní zářivky (s elektronickým 400 W
předřadníkem)
LED žárovky (< 2 W)
35 W
LED žárovky (> 2 W)
400 W
3

8. Kontakt
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
NĚMECKO
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150
Hotline
Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Adresy, telefonní čísla atd.
www.theben.de
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