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Instruções WALL DETECT

I. Especi�cações

Este produto obtém uma ótima performance na deteção com circuito integrado. Reúne automatismo, conveniência, seguran-
ça, poupança de energia e funções práticas. Ele funciona recebendo raios infravermelhos através do movimento humano. 
Quando se entra no campo de deteção a carga liga-se imediatamente. O sensor distingue automaticamente o dia e a noite. É 
muito fácil de instalar.  
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220-240V/AC
120º
50Hz

<3-2000LUX (ajustávelI

Alimentação
Ângulo de deteção

-20~+40ºCTemperatura de funcionamento
Frequência

2-9m (<24ºC)Alcance de deteção

Luz ambiental

Capaz de diferenciar o dia e noite: Quando está na posição do “sol” (máx.) ele trabalha de dia, quando é ajustado para a po-
sição “lua” (mín.) trabalha de noite, funcionando apenas se a luz ambiente for abaixo de 3LUX. Para padrão de ajustamen-
to, referir o padrão de teste.

II. Função

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.

Sensibilidade ajustável: a sensibilidade pode ser ajustada de acordo com o local a usar. A distância de deteção  de mais 
baixa sensibilidade é apenas de 2mts sendo que a alta é de 9mts ideal para corredores compridos.

Encaixar o sensor na tomada que pretende ligar de acordo com a �gura da 
direita. 

IV. Ligações

Da instalação do sensor,  ligar o aparelho de iluminação pretendido e a 
seguir testar. 

Vire o botão LUX para o máximo (SUN). Vire o botão TIME no sentido anti-horário para o mínimo (-). 
Vire o botão SENS no sentido horário para o máximo (+).

V. Teste

Quando se ligar a alimentação, a carga controlada e a lâmpada indicadora não funcionarão. 
Passados 30 segundos, o sensor pode trabalhar. Se o sensor receber o sinal de indução, a 
lâmpada acenderá. Se não houver outro sinal de indução a carga funcionará dentro de 
10seg±3seg e despois desligar-se-á.

Gire o botão LUX no sentido horário para o mínimo. Se estiver menos de 3Lux, a carga in-
dutiva não deve funcionar de dia, depois desta deixar de funcionar. Na ausência de um sinal 
indutivo, a carga deve parar de trabalhar em 10seg±3seg.

Potência de consumo

Tempo de funcionamento
<93%RHHumidade no ambiente

0.6-1.5m/s

Máx. 1200W

Velocidade de deteção

Carga máxima

±
±

0.5W aprox.

300W

Como o sensor responde a variações de temperatura, evitar as seguintes situações:

Evite apontar o detetor para objetor com superfícies altamente re�exivas, como espelhos, etc.

Evite instalar o detetor perto de fontes de calor, como aberturas de aquecimento, ar condicionado, etc. 

Evitar instalar o detetor em direção a objetos que possam mover-se com o vento, tais como, cortinas, altas plantas, 
etc.

III. Instalação

 

Quando �zer o teste de dia, por favor, rode o botão LUX 
para a posição com a imagem de um sol, caso contrário 
o sensor não funcionará. Se a lâmpada tiver um potên-
cia acima dos 60W (incandescente), a distância entre o 
sensor e a lâmpada tem de ser pelo menos 60cm.

NOTE:

A carga não funciona:

Veri�que se as ligações estão corretas.

Veri�que se a carga está em condições.

Veri�que se a luz de funcionamento corresponde a luz ambiente.

VI. Problemas e soluções

A sensibilidade é baixa:

Por favor veri�que se algo está impedindo a captação em frente ao sensor.

Por favor veri�que a temperatura ambiente.

Por favor veri�que se a fonte de movimento está no campo de visão do sensor.

Por favor veri�que a altura que está instalado o sensor.

Por favor veri�que se a orientação do sensor é a correcta.

O sensor não desliga automaticamente a carga:

Se houver movimentos contínuos em frente ao sensor.

Se o tempo de atraso está no tempo mais longo.

Se a potência corresponde às indicadas nas instruções.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorreta do produto;
alimentação incorreta; utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI_23_2015
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7min   2min (max.)
10sec    3sec (min.)


