
I. Especi�cações

Instruções DETECT-E

Este produto incorpora um sensor de boa sensibilidade a um circuito integrado. Permite de forma automática e prática fazer uma poupança
de energia. Utiliza a energia infravermelha dos humanos para controlar o sinal da fonte de alimentação, a carga começa a funcionar quando 
se entra no campo de detecção. Identi�ca o dia da noite de forma automática, é prático e de fácil instalação.

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.

       

 

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
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220-240 V/AC
50Hz
360º
6m (<24)

-20~+40
<93%RH
aprox.0.45W

0.6-1.5m/s

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

Max. 15min.   2min.

200W
Max. 800W

2.2-4m

 ± 
±

Capaz de diferenciar o dia e noite: 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. Para padrão de ajustamento, referir o padrão de teste.
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. 

O tempo de funcionamento é ajustável, podendo ser con�gurado de acordo com o desejo do consumidor. O tempo mínimo é de 
10seg±3seg. O tempo máximo é de 7min±2min.

II. Funções

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

IV. Teste

Ao Girar o botão LUX no sentido horário teremos o máximo (sun), ao girar o botão TIME no sentido anti-horário temos o mínimo.

Diagrama de ligação dos �os:

Ao ligar a alimentação o sensor �ca electri�cado, 30 segundos depois o sensor entra no estado 
de funcionamento.

Depois de funcionar a primeira vez, aproximadamente 5-10seg, o sensor deve voltar a trabalhar 
e a carga deve funcionar. Se não chegar nenhum sinal à lâmpada indicadora, a carga deixa de 
funcionar dentro de 5-15seg. 

Gire o botão LUX no sentido anti-horário para o mínimo. Se ajustarmos para menos de 3LUX,
a carga indutiva não deve funcionar, após se ter desligado. Sem nenhum sinal de indução, a 
carga deve parar de trabalhar em 5-15seg.

III. Instalação

Desligue da corrente.

Remover a cobertura transparente no fundo do sensor.

Desapertar os parafusos do terminal de conexão, ligar a alimentação e a carga no terminal de conexão Segundo o esquema de 
ligações abaixo. 
Apertar os parafusos, colocar a cobertura transparente nas condições iniciais. 

  Virar as molas metálicas do sensor para cima até estar na posição “I” com o sensor, colocar o sensor no local de instalação.
  Ao soltar as molas, estas, irão ajustar o sensor ao local de instalação.  
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Pode ser instalado por Electricistas ou pessoas experientes.
Não deverá instalar o sensor em objectos que têm agitação.
A janela de detecção não deve ser obstruída, bem como não devem ser colocados objectos com agitação em frente. 
Evite instalá-lo perto de zona que sofram alterações de temperatura do ar, por exemplo: ar condicionados, aquecimento central, etc.
Para sua segurança. Por favor não abra o equipamento se encontrar di�culdades após a instalação.  

V. Notas

A carga não funciona:

Veri�que a alimentação e a carga.

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

VI. 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 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:

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.

Reg nº 402030

www.blink.com.pt


