
O Globo Sense permite ajustar o tempo em que a lâmpada permanece ligada:
A janela de permanência pode ser de�nida entre 10 seg. e 15 min..
Ponteiro de controlo (10s)= mínimo (10 séc.).
Ponteiro de controlo  (15min) = Maximo (15 min).
Na preparação da zona de deteção, recomenda-se que escolha 
o menor tempo possível.

O Globo Sense tem 2 opções de funcionamento, Dia e Noite:
A resposta do Globo Sense pode ser variável, entre 3-2000 lux..
Ponteiro de controlo: Colocado na opção Luz diurna, opera aproximadamente a 2000 Lux.
Ponteiro de controlo: Colocado na opção de noite, opera a 3 Lux.
Para ajustar a zona de deteção durante o dia, o ponteiro de controlo deve estar 
colocado no modo de operação diurna.

IV. Funções

I. Especi�cações 

Tensão
Frequência
Ângulo de Deteção
Distância de Deteção  
Luz Ambiente
Tempo de Funcionamento

Potência Maxima

Temperatura de Func.
Humidade de Func.
Potência Consumida
Altura de Instalação
Velocidade de Deteção

Instruções GLOBO SENSE

O Globo Sense é a nossa nova visão para o antigo Detect, com novas melhorias. A sua capacidade de deteção é melhorada 
através do seu sensor infravermelho tornando o Globo Sense ideal para deteções junto a paredes ou edifícios.
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Mín. 10sec.   3sec.
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400W
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±

NOTA: A instalação deve ser feita por um técnico quali�cado, que siga estas instruções rigorosamente.
Uma vez que o Globo Sense responde a alterações na temperatura, tente evitar os seguintes pontos.
- Direcionar o Globo Sense na direção de objetos com superfícies com elevada re�exão.
- Direcionar o Globo Sense na direção de objetos que tenham a tendência de se movimentar com a ação do 
vento.
- Evitar locais com fonte de calor elevadas.

O Globo Sense tem 2 modos de utilização diferentes: Dia e Noite (explicado em detalhe mais a frente).

O tempo é imcrementado a cada sinal recebido no sensor: Quando o sensor recebe o segundo sinal de presença, será 
incrementado ao tempo que ja fora iniciado aquando o primeiro sinal. 

O tempo em que a lâmpada permanece ligada pode ser de�nido manualmente. Desde o mínimo de 10 segundos 
até ao máximo de 15 minutos.

II. Funções

Sem Corrente/ Fusivel Queimado:
Solução: Novo Fusivel, Ligue e/ou veri�que a corrente.
O Globo Sense não liga / Luz ambiente demasiado elevada:
Solução: Espere que a luz ambiente diminua, ou ajuste o ponteiro de controlo.
Não desliga / Movimento permanente na zona de deteção.
Solução: Veri�que se há movimento contínuo na zona de deteção, ajuste o ponteiro de controlo.
Liga e Desliga constantemente / Há uma luz na zona de deteção.
Solução: Alterar a zona de deteção / Aumentar a distância de deteção..
Liga-se quando não é necessário / deteção de carros na estrada.
Solução:  Alterar a zona de deteção, direcione o Globo Sense para baixo.
Alteração da distância / Temperaturas ambientes diferentes.
Solução: A temperaturas baixas, diminua o alcance colocando o Globo Sense para baixo, a elevadas temperaturas
 aumenta a distancia colocando o sensor virado para cima.

V. Solução de Problemas

III. Instalação

Desligue a Corrente.

Solte o parafuso localizado na parte de trás e retire a tampa (�gura1). 

Passe o cabo pelo buraco (�gure 2) e ligue os �os conforme indicado na (�gura 3).


