
Angulo de deteção

O MINI SENSE é um produto de poupança de energia que utiliza um sensor de micro-ondas de alta frequência de 5.8Ghz e
circuitos integrados. É um conglomerado de automatismo, conveniência, segurança, poupança de energia e prático.
Este produto deteta a partir de movimentos dentro do seu campo de deteção. Cada vez que é detetado movimento, é 
enviado um sinal iniciando a carga para a lâmpada, ficando esta ligada identificando se ainda está de dia ou se já está 
escuro automaticamente.
É de fácil instalação e possui uma variedade de aplicações, podendo detetar através de portas, vidro e paredes finas.

I. Especificações

Instruções MINI SENSE

Tensão
Frequência
Luz ambiente
Sistema HF

220 -240V/AV
50/60Hz 
<3 -2000Lux (ajustável)
5.8Ghz CW radar, banda ISm

Pode identificar ciclos dia/noite, funcionando de dia colocando o ponteiro do LUX no símbolo do “sol” e funcionando de 
noite colocando o ponteiro na posição “3” ficando a funcionar com uma luz ambiente inferior a 3 lux. Mais à frente será
demonstrado como ajustar o sensor.

É possível ajustar a sensibilidade de deteção consoante o local onde for instalado, podendo variar entre 2m (mín.) e 
16m (máx.).

II. Funções
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Desligue a corrente.

Fixe a base onde o deseja colocar e utilize os parafusos para o prender.

III. Instalação do sensor

Ligue os fios conforme indicado no diagrama.

Ligue a corrente e verifique o funcionamento.

Vire o ponteiro do Lux para a direção do “sol” depois vire o ponteiro da SENS na direção do ponteiro dos relógios para o 
sinal “+” e por fim vire o ponteiro do tempo para os 10s.

IV. Teste

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/39.PT
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Mín. 10sec   3sec
Máx. 12min   1min
1200W

Tempo de espera

Potência
300W
360º/180º

Distância de deteção Parede 5-15m (ajustável)
Teto 1-8m (diâmetro, ajustável) 

Potência de transmissão <0.2mW
Altura máxima de instalação Parede 1,5-3,5m (ajustável)

Teto 2-8m (diâmetro, ajustável) 
Potência consumida Aprox. 0.9W
Velocidade de deteção 0.6-1.5m/s

O tempo de espera é adicionado consecutivamente; assim que o segundo sinal for recebido o timer iniciará do 0.

O tempo de espera pode ser ajustável sendo o mínimo de 10s +/- 3s e um máximo de 12m +/- 1m.

O sinal de alta frequência emitido pelo MINI SENSE é inferior a 0.2Mw, o que comparado com um sinal 
emitido por um telemóvel ou um micro-ondas e muito inferior.

NOTA:

Assim que ligar o sensor, a lâmpada acenderá imediatamente, e deverá apagar depois de passar 10s+/-3s. Se os passos 
anteriores foram seguidos,  a lâmpada apagar-se-á.

Quando o MINI SENSE receber o segundo sinal de indução (quando um novo movimento for detetado), o temporizador 
iniciará do 0.

Vire o ponteiro do LUX para a indicação “3”; se a luz ambiente for inferior a 3 Lux a lâmpada acenderá assim que o sensor 
receber um sinal de deteção.

Se estiver a realizar o teste durante o dia, certifique-se que o ponteiro do LUX para o “sol”, 
caso contrário não irá funcionar.

ADVERTÊNCIA:

O MINI SENSE deve ser instalado por um eletricista profissional e experiente.

V. Notas

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

Certifique-se que não há objetos a obstruir o campo de deteção do Mini Sense.

Evite instalar o MINI SENSE perto de metal ou vidro, podendo estes causar problemas na deteção de movimento.

Se sentir comichão após a instalação, por favor não ligue a corrente.

Para evitar danos ao MINI SENSE, utilize um sistema de proteção de 6ª, como por exemplo um fusível.
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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/39.PT

Não liga:

VI. Problemas e soluções

Verifique se o sensor recebe corrente/tensão.

Verifique se o sinal de luz se encontra ligado; em caso negativo verifique a tensão.

Fraca sensibilidade:

Verifique se há algum objeto dentro do campo de deteção do MINI SENSE.

Verifique a altura a que o sensor está instalado.

A luz está sempre ligada:

Verifique se não há sinais contínuos a serem enviados ao sensor (movimento constante dentro do campo de deteção
 do MINI SENSE).

Verifique o ponteiro do Timer.


