
Ligue a alimentação; o sensor à sua lâmpada conectada não terá nenhum sinal. Depois de aquecer 30seg, o sensor pode 
começar a trabalhar. Se o sensor receber o sinal de alimentação, a lâmpada acenderá. Enquanto não há nenhum outro sinal de 
movimento, o detector pára de trabalhar dentro de 10seg ± 3 segundos e a lâmpada se desliga.

Gire o botão no sentido horário LUX no máximo (sol); gire o botão TEMPO anti-horário no mínimo (-).

V. Teste

Girar o botão LUX, no sentido anti-horário está no mínimo (lua). Se a luz ambiente é mais do que 3LUX, o sensor não funciona e a
 lâmpada para de trabalhar também. Se cobrir a janela de detecção com objetos opacos (toalha, etc), o sensor trabalha. Sob nenhuma  
outra condição de sinal, o sensor deve parar de funcionar dentro de 10seg ± 3 seg.

Nota: quando o teste à luz do dia, por favor, gire o botão LUX para a posição (SUN), caso 
contrário, a lâmpada de sensor não podia trabalhar! Se a lâmpada for superior a 60 W, a 
distância entre a lâmpada e o sensor deve estar, pelo menos, 60 centímetros.

I. Especi�cações

Potência
Frequência
Ângulo Deteção
Distância deteção
Luz Ambiente
Tempo Funcionamento

Carga

Temperatura Funcionamento 
Humidade admissivel
Potência consumida
Altura de Instalação
Velocidade de deteção

Como o detector responde as mudanças de temperatura, evite as seguintes situações:

Instruções DETECT IP65

Este produto adopta um bom detector de sensibilidade e de circuitos integrados. Ele reúne funções de automatismo, conveniência, 
segurança, economia de energia e praticabilidade. Ele utiliza a energia infravermelha do ser humano. Identi�ca automaticamente de dia 
e noite.  A sua instalação é muito simples e a sua aplicação bastante diversa.

       

A carga não funciona:
Solução: Veri�car a alimentação e a carga.

Se a luz indicadora permanecer acessa depois da detecção? Se sim, por favor veri�que a carga.
Se a luz indicadora não acender após a detecção, por favor, veri�que se a luz de trabalho corresponde à luz ambiente.

Figure 1 Figure 2 Figure 3

A sensibilidade é fraca:
Solução: Veri�que se em frente à janela de detecção existe alguma coisa que obstrua a captação dos sinais. 

Veri�que a temperatura ambiente.
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:
Solução: 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.
Se há mudança de temperatura perto do sensor, tais com o ar condicionado ou aquecimento central, etc.

VI. Alguns problemas e soluções

IV. Conexão

Desligue a corrente.

Solte o parafuso na parte inferior e retire a parte inferior (veja a �gura 1). 

Passe o �o de alimentação através do orifício com vedação na parte inferior. Conecte o �o de alimentação à coluna conexão 
�os de acordo com o esquema de ligação.
Fixar a parte inferior com parafuso na posição seleccionada (consulte a Figura 2). 

Instalar o sensor de volta na parte inferior, aperte o parafuso e, em seguida, testá-lo.

Capaz de identi�car o dia e a noite. O consumidor pode ajustar a diferentes ambientes. Quando está na posição do “sol” (max.) ele 
trabalha de dia, quando é ajustado para a posição “lua” (min.) trabalha de noite, funcionando apenas se a luz ambiente for abaixo 
de 3LUX.

O tempo de funcionamento aumentado continuamente: quando recebe o segundo sinal de indução depois de já ter recebido um, 
ele calcula o tempo mais uma vez tendo por base o tempo que ainda restava do primeiro impulso. 

II. Funções

220-240 V/ AC
50Hz
180º
12m (<24ºC)

-20~+40
<93%RH
approx.0.5W

0.6-1.5m/s

Min. 10sec.    3sec.
<3-2000LUX (adj.)

Max. 15min.±2min

300W
Max. 1200W

1.8-2.5m

±
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Evite apontar o detector para objectos com superfícies altamente re�exivas, como espelhos, etc.

Evite instalar o detector próximo a fontes de calor, como aberturas de aquecimento, ar condicionado, etc.

Evite apontar o detector em direcção aos objectos que podem se mover com o vento, como cortinas, plantas altas etc.

III. Instalação


