
I. Especi�cações

Instruções DETECT-S

Detect-S é um novo produto que adopta um sensor micro-ondas de alta frequência (5.8 Ghz), juntando automatismo, conveniência, 
segurança e poupança num espaço muito reduzido. Assim que alguém entra no seu campo de deteção, o Detect-S liga-se quase 
instantaneamente dependendo do ciclo que está programado se dia ou noite.
O Detect–S é capaz de detectar através de paredes �nas e vidro. 

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.
As ondas de alta-frequência emitas por este produto são inferiores a 0.2MW

       

 

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
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220-240 V/AC
50Hz
180º
5m - 15mts (<24)

-20~+40
<93%RH
aprox.0.9W

0.6-1.5m/s

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

Max. 12min.   2min.

300W
Max. 1200W

1-1,8m

 ± 
±

Capaz de diferenciar o dia e noite: Quando está na posição do “sol” (max) ele trabalha de dia, quando é ajustado para a posição “lua” (min.)
 trabalha de noite, funcionando apenas se a luz ambiente for abaixo de 3LUX. Para padrão de ajustamento, referir o padrão de teste.
A sensibilidade pode ser ajustada consoante necessário. Se for necessária pouca sensibilidade, colocar a posição 5 metros (SENS), 
caso contrário colocar na posição 15 m.

O tempo de funcionamento é ajustável, podendo ser con�gurado de acordo com o desejo do consumidor. O tempo mínimo é de 
10seg±3seg. O tempo máximo é de 12min±2min.

A partir do momento que o Detect–S recebe o primeiro sinal, o dectetor entra em funcionamento, a partir do momento que recebe um 
novo sinal o tempo é incrementado ao tempo inicial. 

II. Funções

NOTE:Durante o dia, se realizar o teste da instalação aconselha-se a colocar o ponteiro
de controloem direção ao símbolo SOL, caso contrario a lâmpada pode não acender.

IV. Teste

Rode o controlador LUX no sentido dos ponteiros do relógio até ao símbolo do SOL, de seguida rode o ponteiro SENS (sensibilidade 
de detecção) no sentido do ponteiro do relógio até ao símbolo +, �nalmente rode o ponteiro do 
tempo no sentido contrário aos ponteiros do relógio até 10s.

Diagrama de ligação dos �os (Figura 4):

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Ligar a corrente, se tudo estiver como mencionado acima, a luz ligará imediatamente 
desligando – se passado 10s (+-3s).

Da próxima vez que o Detect-S receber um sinal, este irá trabalhar normalmente, quando 
receber um segundo sinal o temporizador começara de novo, mantendo-se ligado por o 
tempo que foi seleccionado.

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 lâmpada acenda.

III. Instalação

Desligue da corrente.

Abra a tampa e ajuste os controladores de tempo e de Luz (LUX).

Desapertar os parafusos do terminal de conexão, ligar a alimentação e a carga no terminal de conexão Segundo o esquema de 
ligações abaixo (Figura 4).  
Para montar o sensor num buraco redondo, é necessário apertar os 2 parafusos de cada lado do detector (�gura 2). Se for num buraco 
quadrado, tem que aperta os parafusos no furo da montagem (�gura 3).

  Coloque a tampa e ligue a corrente.
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Pode ser instalado por Electricistas ou pessoas experientes.
Não deverá instalar o sensor em objectos que têm agitação.
Certi�que-se que não coloca objetos no raio de deteção do Detect-S, de forma a evitar obstruções.
Para sua segurança. Por favor não abra o equipamento se encontrar di�culdades após a instalação. 
Não instale o Detect - S perto de metal ou vidro, para evitar perturbações no mesmo. 

V. Notas

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.
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