
I. Especi�cações

Instruções DETECT-R IP54

Detect–R IP54 é um produto novo que utiliza um sensor de infravermelhos que junta automatismo, conveniência, segurança e poupança 
num espaço reduzido. Assim que alguém entra no campo de detecção, o Detect-R IP54 detecta através da diferença de temperatura 
e liga a carga. 

NOTA: A instalação deve ser feita por um técnico especializado, que siga as instruções aqui indicadas.
Antes de tentar a montagem, leia atentamente as instruções.

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

Potência Maxima

Temperatura de Func.
Humidade de Func.
Potência Consumida
Altura de Instalação
Velocidade de Deteção

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_20_2015

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_20_2015

220-240 V/AC
50Hz
360º
6m (<24)

-20~+40
<93%RH
aprox.0.5W

0.6-1.5m/s

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

Max. 12min.    2min.

300W
Max. 1200W

2.2-4m

±
±

O Detect-R IP54 pode ser con�gurado com dois modos: Dia e Noite. Para ajustar o sensor para detectar durante o dia, é necessário 
colocar o ponteiro LUX no símbolo do SOL, caso queira que ele detecte durante a noite coloque no perto do símbolo 3. Este processo 
pode ser ajustado consoante a necessidade. 

O tempo de ativação é adicionado continuamente: Quando o Detect-R IP54 recebe um sinal, e ainda se encontra ativo
vai incrementar ao tempo já decorrido.

O temporizador da lâmpada pode ser con�gurado manualmente, tendo como mínimo 10 segundo e máximo 15 min.

II. Funções

IV. Instalação 

Para remover a tampa, rode a tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio 

Ligue os �os como mostra o diagrama de ligação (�gura x2).

Aperte a tampa da traseira à parede com o auxílio dos parafusos.

Por �m coloque a tampa frontal e rode no sentido dos ponteiros do relógio.

III. O que evitar na instalação.

Evite que o Detect–R IP54 �que direccionado para superfícies muito re�ectoras, como um espelho.

Evite instalar o Detect–R IP54 perto de fontes de calor, como condutas de ar e ar condicionados.

Evite direccionar o Detect–R IP54 para objectos com tendência a sofrerem deslocações/movimentos como cortinas ou plantas.
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Height of installation: 2.2-4m Detection Distance: Max.6m 

 



Rode o controlador LUX no sentido dos ponteiros do relógio até ao símbolo do SOL, de seguida rode o ponteiro do tempo no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio até 10s.

V. Teste de Funcionamento

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 Detect – R IP54 receber um sinal, este irá trabalhar 
normalmente, quando receber um segundo sinal o temporizador incrementara, 
aumentando o tempo em que a luminária se mantem ligada. Por favor rode o controlador de LUX no sentido contrário aos 
ponteiros do relógio até ao mínimo (3) se a luz ambiente for baixa  para que a luminária acenda.

All responsabilities for defects or damages are hereby rejected if caused by: incorrect assembling
of the product, incorrect supply, use of lamps not suitable for this product, external agents. BLI_20_2015
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NOTA: Se realizar o teste durante o dia, por favor certi�que – se que coloca o ponteiro do LUX na direcção do marcador SOL, caso 
contrário poderá não funcionar.

A carga não funciona:

Veri�que a alimentação e a carga.

Se a luz indicadora permanecer acesa depois da detecção? Se sim, por favor veri�que a carga.

VI. Alguns problemas e maneira de os resolver

Se a luz indicadora não acender após a detecção, por favor, veri�que se a luz de trabalho corresponde à luz ambiente. 

A sensibilidade é fraca:

Veri�que se em frente à janela de detecção existe alguma coisa que obstrua a captação dos sinais. 

Veri�que se a fonte de sinal está no campo de detecção. 

Veri�que a altura a que está instalado. 

O sensor não fecha a carga automaticamente:

Se existem sinais contínuos no campo de detecção.

Se o tempo de funcionamento está no tempo mais longo.

Se a potência corresponde ao que está nas instruções.


