
O Oslo é uma luminária com LED SMD integrados e com detector de movimento de micro-ondas de alta frequência (5.8GHz), junta 
automatismo, conveniência, segurança e poupança de energia numa só luminária. O seu sensor activa ao detectar movimento, quando 
alguém entra no seu campo de detecção o Oslo inicia imediatamente, podendo de�nir um ciclo diurno ou nocturno. O Oslo pode detectar 
através de paredes �nas.

Instruções OSLO

I. Especi�cações

Tensão
Frequência
Ângulo de Deteção
Distância de Deteção (Parede)
Distância de Deteção (Teto)
Luz Ambiente
Tempo de Funcionamento

Tempo Stand-by
% luz em Stand-by
Potência Maxima

Temperatura de Func.
Humidade de Func.
Potência Consumida
Altura de Instalação (Parede)

Velocidade de Deteção
Altura de Instalação (Teto)

220-240 V/AC
50Hz
180/360º
5m - 15mts (<24)
2m - 8mts (<24)

-20~+40
<93%RH
aprox.0.9W

0.6-1.5m/s
2,0-4,0m

Min. 10seg.   3seg.
5-2000LUX (aj.)

Max. 10min.   2min.

300W
Max. 1200W

1,5-3,5m

 ± 
±

0s, 30s, 10min,+00 
20% (400lm)

II. Funções

III. Informação Sensor

IV. Instalação

Capaz de diferenciar o dia e noite.

Tempo activo é a designação dada ao tempo que a luminária �ca ligada, sendo o tempo mínimo possível de 10s e o máximo de 10min.

O Oslo permite seleccionar 3 tipos de intensidade luminosa: 100%, 20% (opcional) e desligado. 

 

Primeira imagem: Quando a luz ambiente é maior que o limite diurno/nocturno de�nido, a luminária não liga se alguém entrar no 
alcance de detecção.
Segunda Imagem: Quando a luz ambiente é inferior ao limite diurno/nocturno de�nido, a luminária liga se alguém entrar no alcance 
de detecção.

Terceira imagem: O Oslo tem a opção de de�nir um período de tempo em que a intensidade luminosa com um valor de 20%, após o 
período inicial.

Quarta imagem: A luminária desliga–se após o período de stand–by terminar.

Desligue a corrente.

Rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio, desaperte os parafusos do policarbonato para ter acesso ao ligador.

Ligue os cabos como indicado no diagrama de ligação.

Para fechar, aperte os parafusos do policarbonato e rode a tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Ligue a corrente.

 

Altura de instalação : 2-4m  Area de deteção: Max. 8m (ráio) 

 

 



V. Funções

VI. Teste

Gama de deteção: O valor de detecção pode ser de�nido utilizando varias combinações. 
Utilize os dip–switch como indicado no diagrama.

Tempo de funcionamento: O tempo activo é o período que a luminária se mantem ligada 
com a intensidade máxima, após o primeiro sinal. 

Ciclos dia e noite: De�ne a sensibilidade do sensor.

Periodo Stand-by: Isto de�ne o período de tempo em que a luminária se mantem 
em modo 20%. Nota: +00 signi�ca que a luminária não apaga por completo, �cando 
sempre com um mínimo de intensidade luminosa de 20%. “0” signi�ca que não �ca em 
modo dimmabel, assim que o tempo activo da luminária acabar, esta desliga–se 
imediatamente.

A primeira coisa a fazer é colocar todos os dip switchs na posição “ON”. Depois
ligue a corrente, a luminária vai iniciar imediatamente, se não receber nenhum
sinal durante 10s vai começar a diminuir gradualmente até se desligar por 
completo, caso o sensor receber um segundo sinal a luminária vai ligar com 
intensidade máxima.

Coloque o stand – by switch na posição de 30 segundos, depois de receber o 
primeiro sinal a luminária vai ligar – se com intensidade máxima por 1
0 segundos reduzindo gradualmente para 20% (ao longo de 30s). Se receber 
um segundo sinal, ela voltara à intensidade máxima. 

 

NOTE:Durante o dia, se realizar o teste da instalação aconselha-se a colocar o ponteiro
de controloem direção ao símbolo SOL, caso contrario a lâmpada pode não acender.

A carga não funciona:

Veri�que a alimentação e a carga.

Se a luz indicadora permanecer acesa depois da deteção? Se sim, por favor veri�que a carga.

VII. Alguns problemas e maneira de os resolver

Se a luz indicadora não acender após a detecção, por favor, veri�que se a luz de trabalho corresponde à luz ambiente. 

A sensibilidade é fraca:

Veri�que se em frente à janela de deteção existe alguma coisa que obstrua a captação dos sinais. 

Veri�que se a fonte de sinal está no campo de detecção. 

Veri�que a altura a que está instalado. 

O sensor não fecha a carga automaticamente:

Se existem sinais contínuos no campo de detecção.

Se o tempo de funcionamento está no tempo mais longo.

Se a potência corresponde ao que está nas instruções.


