
I. Especificações

O Control Sense é capaz de identificar os ciclos Dia e Noite, explicado mais à frente.

O Control Sense permite selecionar 3 níveis. On, OFF e DIM, na opção ON, a intensidade da luz permanece a 100%, enquanto em
estado OFF, a intensidade da luz é nula (desligada). A opção DIM pode ser configurada manualmente num limite entre 10% e 50%.

II. Funções

O tempo de espera é opcional, este pode ser definido manualmente pelo utilizador, tendo um mínimo de 5seg e um máximo de 30m.

Tensão
Frequência
Ângulo de Deteção
Alcance de Deteção

Luz Ambiente

Tempo de Funcionamento

Potência Maxima
Período Stand-by

Potência Consumida
Poder de transmissão
Altura de Instalação

Velocidade de Deteção
Sistema HF

Distância de Deteção  

Stand-by dim nível

Se a luz ambiente está acima do limite
da configuração Dia, a lâmpada não 
vai acender, quando alguma pessoa 
entre no quarto.

Se a luz ambiente está abaixo do 
limite da configuração Dia, a lâmpada 
vai acender, quando alguma pessoa 
entre no quarto.

Quando a pessoa deixar o quarto
a luz vai diminuir, até a % escolhida
ficando nesse estado até o período de 
tempo acabar.

A lâmpada irá desligar-se automaticamente
assim que o temporizador stand-by acabar.

Instruções CONTROL SENSE

O Control Sense é um novo produto que adota um sensor micro-ondas eletromagnéticas de alta frequência (5.8Ghz), 
junta automatismo, conveniência, segurança e poupança de energia num tamanho reduzido. Se alguém entrar no seu campo de
deteção, começará automaticamente e seleciona uma de 2 opções, Dia ou Noite,
Pode detetar através de paredes finas e vidro.
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220-240 V/AC
50Hz
180º / 360º
10%, 50%, 75%,100% (aj)

20m, 30m (aj)
Máx. 600W
10s, 1m, 15m, 10m,

aprox.0.9W
< 0.2mW
Parede: 1.5 - 3.5m

0.6 - 1.5m/s

Tecto: 1 - 8m (raio) (aj)

Tecto: 2 - 8m

Placa ISM

Parede: 5 - 15m (aj)

2Lux, 10Lux, 50Lux

5s, 30s, 1m, 5m
2000 Lux (aj)

30m, 1H, (∞), 0s (aj)

10%, 20%, 30%, 50% (aj)

5.8GHz Cw radar

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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alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI/209.PT
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III. Configurações

Distância de Deteção:
O Control Sense pode ser ter varias combinações DIP Switch, permitindo uma utilização mais 
específica.

Temporizador de Permanência:
É o período de tempo em que a lâmpada permanece ligada depoisda pessoa se ter retirado da 
área de deteção.

Sensor Diurno:
Com o DIP switch, o valor em LUX pode ser configurado manualmente, permitindo assim uma 
maior versatilidade, adequando-se melhor a várias situações.

Período Stand-by:
É o intervalo de tempo no qual se deseja que uma intensidade de luz mais baixa, antes que se 
apague por completo.
Nota: (∞) Significa que a intensidade de luz vai permanecer infinitamente.
0(sec)Significa que irá apagar mal a pessoa fique fora do raio de deteção.

Período nível de DIM Stand-by:
Esta opção permite selecionar a intensidade de luz, depois de sair da zona de deteção do 
Control Sense.

Diagrama de Ligação:

Diagrama sem push-switch.

Diagrama com push-switch.

O Control Sense permite ao utilizador desligar/ligar manualmente ou ajustar o nível de DIM, através do push-switch.

IV. Teste

Desligue a corrente. Coloque todos os switches na posição “cima” e ligue a corrente, a luz ligará e passado 5 segundos
sem receber sinal de deteção a luz irá começar a diminuir lentamente. Da próxima vez que o sensor receber um sinal, 
funcionará normalmente.

Coloque a função stand-by para 10s, depois do sensor receber o primeiro sinal, a intensidade da luz será 100%, 
passado 5 segundos irá diminuir lentamente até ao limite de 10% onde permanecera por 10 segundos e desligar-se-á.
Se receber um sinal dentro desse período de tempo, a luz deverá ligar com o máximo de intensidade.

V. Notas

A instalação deve ser feita por um técnico qualificado, que siga estas instruções rigorosamente.

Não pode ser instalado em superfícies danificadas ou que abanem.

Certifique-se que não há objetos no campo de deteção do Control Sense.

Por favor certifique-se que a localização de instalação do Control Sense, não está perto de metal ou vidro.

De forma a evitar danos ao Control Sense,por favor utilise um dispositivo de segurança, como por exemplo um fusivel 
(6A).

O detetor de movimento sobrepõe-se ao sensor diurno, o que significa que o sensor diurno compara a luz ambiente
apenas se a lâmpada se encontra desligada.

A tensão de saída 1-10V não esta isolada, por isso certifique-se que a instalação é feita de acordo com as normas de 
segurança.

VI. Problemas e Resoluções

A lâmpada não liga: Verifique a tensão e a corrente. Verifique se a luz indicativa de funcionamento esta ligada, caso 
esteja por favor verifique a corrente.

Sensibilidade Fraca: Por favor verifique se há algum objeto no campo de deteção do Control Sense. Verifique a altura a 
que o sensor esta instalado.

Push curto (<1s): On/Off.

ON >>> Off: The Control Sense turn of immediately and can’t be on for the next minute, even if movement is detected it 
won´t turn off, after it’ll start with auto mode;

ON >>> Off: O Control Sense desliga automaticamente e não pode ser ligado durante o próximo minuto, mesmo que
detete movimento não ligará. Iniciando depois desse minuto em modo automático.

Push longo (>1s): Dim up/down.

Dim up or down de 10% a 50%, a opção no DIP switch podem sobrepõe-se  um ao outro, ficando em execução o último 
a ser selecionado.


