
I. Especificações

Instruções NANO SENSE

O NANO SENSE é um produto com uma óptima sensibilidade na detecção, com circuito integrado. Reúne automatismo, 
conveniência, segurança, poupança de energia e funções práticas e utiliza os movimentos humanos como fonte de sinal. 
A carga é acionada ao detetar presença no campo de deteção. 
O NANO SENSE diferencia automaticamente o dia e a noite. A facilidade de instalação do sensor faz com que tenha diversas 
utilizações.  

Alimentação
Ângulo de Deteção
Frequência

230V~
360º
50Hz

Diferenciação dia/noite: na posição “sol”(máx.) o NANO SENSE trabalha de dia. Quando é ajustado para a posição“lua”
(mín.) o sensor trabalha de noite, funcionando apenas se a luz ambiente for abaixo dos 10LUX. 
Para padrão de ajustamento, referir o padrão de teste.

SENS: Deve ser ajustado consoante a localização; baixa sensibilidade para pequenos espaços e alta sensibilidade para
espaços amplos. 

II. Função
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Deslize o interruptor “LUX” e o interruptor “SENS” para a posição máxima. Ajuste o tempo e deslize o interruptor 5 para 
a posição “ON”.  

A carga acionar-se-á passados 30seg. do início do funcionamento do sensor. Na ausência de sinal, a carga deverá parar 
de trabalhar aos 5-30seg.

IV. Teste

O sensor reinicia o trabalho, em aproximadamente 5-10seg., após funcionar a primeira vez e a carga deve ativar. 
Se nenhum sinal for recebido, a carga deixa de funcionar ao fim de 5seg.

Deslize o botão “LUX” para a posição ”LUA”. A carga não funciona de dia na posição 10LUX. Se cobrir o detetor com um 
objeto opaco (por exemplo uma toalha) a carga funciona. Na ausência de um sinal indutivo, a carga deixará de funcionar 
após 5-15seg.

Se fizer o teste durante o dia, por favor, deslize o botão “LUX” para a posição “sol”, caso contrário
o NANO SENSE não funcionará!

ADVERTÊNCIA:

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/26.PT
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Temperatura de Funcionamento -20ºC~+40ºC
Luz Ambiente 10LUX/2000LUX (ajustável)
Humidade de Trabalho <93%RH
Tempo de Funcionamento 5seg., 30seg., 1min., 3mins.

5mins., 8mins.
Altura da Instalação 1.8m~2.5m
Potência Consumida 0.45W (funcionamento)

0.1W (estático)
Carga Máxima 800W (lâmpada incandescente)

200W (lâmpada poupança energia)
Velocidade de Deteção 0.6~1.5m/s
Alcance de Deteção 6m máx.(24ºC)

Tempo de funcionamento aumentado continuamente: quando recebe o segundo sinal de indução, o NANO SENSE 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 configurado de acordo com o desejo do consumidor. O tempo mínimo
é de 5seg. e o tempo máximo é de 8min.

Desligue a corrente.

Fixe o sensor no local pretendido através das ranhuras próprias para o efeito (Figura 1).

III. Instalação

Execute as ligações da alimentação e da carga conforme o diagrama apresentado abaixo.

Ligue a corrente e teste. Figura 1

Diagrama de ligação dos fios:
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Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
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A instalação deve ser efectuada por um electricista qualificado.

Não coloque o NANO SENSE em superfícies desniveladas e que estejam sujeitas a movimentos.

V. Notas

Certifique-se de que não há objetos a obstruir o campo de deteção do NANO SENSE.

Evite instalar o NANO SENSE perto de zonas que sofram alterações de temperatura ambiente, por exemplo, ar 
condicionado, aquecimento central, etc.

Para sua segurança, por favor, não abra o equipamento se encontrar dificuldades após a instalação. 

Se houver alguma diferença entre as instruções e as funções que o produto tem, por favor, dê prioridade ao produto. 
Lamentamos qualquer falta de informação adicional.

Se a carga não funciona:

VI. Problemas e soluções

Verifique a alimentação e a carga.

A luz indicadora acenderá após a deteção de movimento? Em caso afirmativo, por favor, verifique a carga.

Se a luz indicadora não acender após a deteção, por favor, verifique se a luz de funcionamento corresponde à luz 
ambiente.

Verifique se a tensão de funcionamento corresponde à tensão de alimentação.

Se a sensibilidade é baixa:

Verifique, se em frente à janela de deteção, existe algo que obstrua a captação dos sinais.

Verifique a temperatura ambiente.

Verifique a fonte de sinal no campo de deteção.

Verifique a altura a que está instalado.

Se o sensor não desligar automaticamente a carga:

Existem sinais contínuos no campo de deteção.

O tempo de funcionamento está no tempo mais longo.

A potência corresponde ao descrito nas instruções.

Há mudança de temperatura perto do sensor, tais como ar condicionado ou aquecimento central, etc.


