
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 GATE SENSE

NOTA: A instalação deve ser feita por um técnico especializado, que siga as instruções aqui indicadas.
Antes de tentar a montagem, leia atentamente as instruções.

       

III. Instalação

Desligue da corrente.

Retire os parafusos localizados no fundo do Gate Sense, e remova a tampa (Figura 1). 

Retire os parafusos localizados no parte de trás e levante a tampa para apertar os parafusos, como indicado na �gura 3.

O Gate Sense pode ser con�gurado de dois modos: Dia e Noite (explicado em detalhe mais à frente).

O tempo de ativação é adicionado continuamente: o Gate Sense adiciona o novo sinal ao tempo já decorrido durante o 
seu período de activação.

O temporizador da lâmpada pode ser con�gurado manualmente, tendo como mínimo 10 segundos e como máximo 10 
minutos.

II. Funções

 

Fig 1. Fig 2. Fig 3.

Passe o cabo de alimentação pela abertura, seguindo o diagrama da �gura 6, e veri�que que entre o cabo e a abertura
não existe folga de modo a garantir a estanquicidade.

O Gate Sense pode ser instalado manualmente numa parede (�gura 4) ou numa esquina, sendo para tal necessário um 
acessório (�gura 5).

Fig 4. Fig 5. Fig 6.

 

IV. Cuidados

O Gate Sense sofre alterações consoante a temperatura ambiente. Para evitar complicações, por favor evite o seguinte:

Evite direcionar o Gate Sense a objetos com superfícies re�etoras, como por exemplo espelhos.

Evite instalar o Gate Sense perto de fontes de calor como condutas de ventilação e sistemas de refrigeração.

Evite direcionar o Gate Sense a objetos suscetíveis a movimento pela ação do vento.

EU Reg nº 003469376

www.blink.com.pt

EU Reg nº 003469376

www.blink.com.pt

O Gate Sense é o nosso novo detetor com importantes funcionalidades e aplicações. Com o sensor infravermelhos, a sua 
capacidade de deteção é ampliada, sendo imprescindível a sua colocação junto a paredes e cantos.

220-240 V/AC
50Hz
180º
12m (<24ºC)

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

0.6-1.5m/s

Min. 10seg.   3seg.
3-2000LUX (adj.)

Max. 7min.   2min.

300W
Max. 1200W

1.8-2.5m

±
±
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O Gate Sense permite ajustar o período de tempo em que a lâmpada 
se encontra ligada.
A janela pode ser con�gurada entre 10s e 7min.
O ponteiro de controlo no - = mais curto (10sec).
O ponteiro de controlo no + = mais longo (7min).
Quando estiver a escolher a zona de deteção, recomenda-se a opção 
pelo tempo mais curto (10sec.)

O Gate Sense permite escolher entre 2 opções, dia e noite.

A resposta do sensor pode ser calibrada num intervalo de 3-2000 lux.
O ponteiro de controlo em Dia (Sol) opera a 2000 LUX aprox. 
O ponteiro de controlo em Noite (Meia Lua) opera a 3 LUX aprox.
Para ajustar a zona de deteção na opção Dia, o ponteiro deverá
estar orientado no Sol.

V. Funções

Sem Corrente/ Fusível Queimado:
Solução: Novo Fusível, Ligue e/ou veri�que a corrente.

O Gate 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 e 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:
Solução: Altera a zona de deteção.

Distancia de deteção alterada:
Solução: Veri�que a temperatura ambiente e certi�que-se de que não ultrapassa o limite.

Indica luz na zona de deteção.

VI. Resoluções 
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