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I. Especificações 

Instruções SQUARE SENSE

       

 

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

Potência Maxima

Temperatura de Func.
Poder de transmissão
Potência Consumida
Altura de Instalação
Velocidade de Deteção
Sistema HF

O Square Sense é um novo produto que utiliza um sensor de micro-ondas em alta frequência (5.8GHz), este junta, automa-
tismo, conveniência, segurança e poupança de energia, mantendo uma dimensão reduzida. Quando alguém entra no 
campo de deteção, o Square Sense é ativado quase instantaneamente, identificando automaticamente o modo de operação. 
Consegue detetar através de paredes finas e vidro.

220-240 V/AC
50Hz
180º
5-15m (<aj.)

-20~+40
<0.2mW
aprox.0.9W

0.6-1.5m/s

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

Max. 12min.   2min.

300W
Max. 1200W

1-1.8m

Banda ISM
Radar 5.8GHz CW

±
±

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

O tempo em que a lâmpada permanece ligada é incrementado, quando o sensor recebe o segundo sinal, quando ainda 
está no intervalo de tempo do primeiro, o temporizador é reiniciado.

O intervalo de tempo em que a lâmpada se mantem ligada, pode ser definido manualmente, tendo como mínimo (10s) e 
máximo de (12min).

II. Funções

A Sensibilidade pode ser ajustada, para longas (15m) distâncias e curtas distâncias (5m).

NOTE: O Square Sense deve ser instalado por um profissional que siga todas as instruções rigorosamente.
Antes de utilizar leia com atenção todas as instruções.
As ondas de alta frequência emitidas pelo dispositivo são inferiores a 0.2Mw.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI/209.PT

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI/209.PT

IV. Cuidados

Não Instale o Square Sense em superfícies desniveladas e sujeitas a vibrações.

Certifique-se que não coloca objetos no raio de deteção do Square Sense, de forma a evitar obstruções.

Não instale o Square Sense perto de metal ou vidro, para evitar perturbações no mesmo.

Para sua segurança, não abra a tampa, se depois da instalação sente com irritações ao nível da pele.

De forma a evitar danos ao Square Sense, por favor utilize um dispositivo de segurança como por exemplo, um fusível 
(6A) enquanto realiza a instalação.

NOTE: Se testar o Square Sense durante o dia, por favor coloque o controlador de Lux no símbolo do SOL, caso 
contrário a lâmpada poderá não ligar.

III. Instalação

Desligue a corrente.

Abra a tampa do Square Sense e ajuste os controladores de tempo e de Lux (figura 1).

Solte os parafusos no terminal e ligue os cabos de alimentação como indica a figura 4.

O Square Sensor pode ser instalados em buracos redondos ou quadrados. Quando os buracos de instalação são redondos
é necessário colocar 2 parafusos de cada lado (figura 2), quando os buracos forem quadrados, aperte os parafusos no 
furo de montagem (figura 3).

 Coloque a tampa e ligue a corrente.
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Rode o controlador LUX no sentido dos ponteiros do relógio até ao símbolo do SOL, de seguida rode o ponteiro
do SENS (sensibilidade de deteção) no sentido dos ponteiro do relógio até ao símbolo +,  finalmente rode o ponteiro
do tempo no sentido contrário aos ponteiros do relógio até 10s.

O próximo passo será ligar a corrente, se tudo estiver como mencionado em cima, a luz ligará imediatamente
desligando-se passado 10s (+-3s).

Da próxima vez que o Square Sense receber um sinal, este irá trabalhar normalmente, quando receber um segundo sinal
o temporizador começara de novo, mantendo-se ligada por o tempo que foi selecionado.

Por favor rode o controlador de LUX no sentido contrario aos ponteiros do relógio até ao mínimo (3) se a luz ambiente 
for baixa (escuridão) para que a lâmpada acenda.

V. Teste

Sem corrente:
Solução: Verifique se há carga.
                      Verifique se o indicador de deteção de movimento esta ligado. Se este estiver ligado verifique a corrente, 
caso contrário ligue a corrente e verifique a posição do controlador LUX.

Sensibilidade de deteção fraca:
Solução: Verifique se não há algum objeto que possa interferir na deteção do sensor. Se o problema se mantiver, verifique 
a altura da instalação e se a pessoa esta dentro da zona de deteção.

Não consegue desligar a corrente.
Solução: Verifique se o sensor se há alguém no raio de deteção do sinal. O temporizador esta no máximo (12m).

VI. Resolução de Alguns Problemas

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI/209.PT
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