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Úvod
Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který byl vyroben 
s nejvyšší péčí. Jen odborná instalace a uvedení do provozu 
zaručuje dlouhý, spolehlivý a bezporuchový provoz.

• Prosíme, před instalací se seznamte s návodem k obsluze

• Uchovejte tento návod i pro následné použití

Návod na obsluhu 19-33

Návod k obsluze 2-18
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Bezpečnostní pokyny
Instalaci má provádět osoba se znalostmi a zkušenostmi v 
elektrotechnickém oboru. Neodbornou instalací ohrožujete:

• Váš vlastní život
• Život uživatelů elektrického zařízení

Neodbornou instalací riskujete závažné věcné škody, např. 
požár. To Vás ohrožuje při osobním ručení za osoby a věcné 
škody. Obraťte se na elektroinstalatéra!

Pro instalaci jsou obzvlášť nutné následující odborné znalosti:

• Je nutné použít „5 bezpečnostních pravidel“: volné sepnutí; 
zajištění proti opětovnému sepnutí; zajištění objektu bez 
napětí; zemnění a krátké spojení; sousední díly pod napětím 
zakrýt nebo odpojit

• Výběr vhodného nářadí, měřících přístrojů a pro osoby 
odpovídající ochranné prostředky

• Vyhodnocení výsledků měření
• Výběr elektroinstalačního materiálu pro zajištění podmínek 

pro odpojení.  

• IP ochrany
• Instalace elektroinstalačních materiálů
• Typ napájení sítě (TN-systém, IT-systém, TT-systém) a s tím 

spojené následující připojovací podmínky (klasické nulování, 
ochranné zemnění, nutná dodatečná opatření, atd. …) 

Pro připojení dbejte připojovacích schémat. Poškozené nebo 
částečně poškozené přístroje nesmějí být připojeny ani použity. 
Ujistěte se před montáží, že připojované vodiče, jakož i již 
připojené vodiče nejsou pod napětím. Ujistěte se, aby se v 
rozvodnici po montáži instalačních ochran, do které je přístroj 
montován, zamezilo neúmyslnému kontaktu se svorkami.

Dbejte pravidel pro elektrotechniku a příslušných norem.
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Princip funkce

Pohybová čidla INFRAcontrol jsou pasivní infračervená 
pohybová čidla. Přes optiku čoček umožňují senzory 
vyzařování pohybujících se objektů (lidé, zvířata, atd.) 
zachytit, vyhodnotit a elektronicky převést do spínacího 
procesu. 

Tepelné vyzařování nemůže ovšem proniknout přes překážky 
jako stěny, skleněná okna, atd.. 

Toto je potřeba zohlednit při výběru místa montáže. 

Pohybové čidlo by dle možnosti mělo být instalované na místo 
chráněné před deštěm, větrem a slunečním zářením, aby se 
zamezilo nežádoucím spínáním.

Pohybové čidlo – jednotlivé části
1   Kryt pohybového čidla
2   Horní kryt pohybového čidla
3   Montážní úhelníky (vnitřní roh / vnější roh) 
4   Krycí kroužek regulačních šroubů
5   Regulační šrouby
6   Systém čoček
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Možnosti montáže
7   Montáž na stěnu na omítku

8   Montáž rohového úhelníku na omítku (vnější roh)
9   Montáž rohového úhelníku na omítku (vnitřní roh)
10  Pro montáž na / do rohu použijte přiložené rohové
    úhelníky 

Upozornění:
Aby byla dodržena třída ochrany IP54, nemontujte čidlo 
šikmo do venkovního prostoru.   11 
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12
Upozornění pro montáž
Aby se zabránilo chybným spouštěním, mělo by být místo 
montáže vzdáleno alespoň 1 m od světla. 

Pohyby přístroje (např. kývání) působí stejně jako pohyby v 
akčním rozsahu (např. keře, květiny, závěsy, atd.) a mohou 
vést k chybným spouštěním.

Proto je pevná montáž přístroje povinná.

• Pro usnadnění montáže může být použitá vrtací šablona 
vytištěná na obalu.

• Šablonu přiložit, vrtací otvor označit a vyvrtat otvor 
o průměru Ø 6 mm.

• Natlačit hmoždinku a našroubovat spodní díl krytu.
• Nasadit gumovou hubičku pro zavedení vodiče 

a tou zavést připojovací vodič.    12

• Místo zavedení vodiče nemusí být absolutně utěsněné.
• Provést elektrické připojení.
• Nasadit čelní víčko a sešroubovat.

Předřazené jištění
Přístroj a zapojené spotřebiče musí být chráněny předřazenými 
ochrannými prvky. 
Při výběru vhodných ochranných prvků je třeba 
bezpodmínečně dbát na odpovídající instalační předpisy.
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L N N1 LS

13
Elektrické připojení
Připojovací vodiče odizolujte v délce cca 6-8 mm a připojte 
následovně:
• viz. obrázek připojení 13

• Fáze L (černý) na svorku L (vodič hnědý)
• Nulový vodič N (modrý) na svorku N (vodič modrý)
• Spínací drát / drát žárovky na svorku LS (vodič červený)
• Neutrální vodič / drát žárovky na svorku N1 (vodič modrý)

Pohybové čidlo je po cca 90 sekundách (doba zaměření / doba 
ohřátí) po připojení na síť připravené k provozu.

Připojení zemnění (gnge) střední svorka           „       “

Připojení spotřebičů
Vysoké spínací proudy značně zkracují dobu životnosti relé. 
Dbejte proto technických údajů od výrobců žárovek, resp. 
světelných zdrojů. Vysoká induktivní zatížení by měla být 
připojena přes přídavné relé nebo dodatečné jištění.

červená
modrá

hnědá

Zatížení

220 - 
240 V~
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Akční rozsah
Akční rozsah činí 240°.

Uvedený akční dosah 14 se vztahuje na výšku montáže / 
vestavby 2 m. (viz technické údaje)

Pohybové čidlo vykazuje nejspolehlivější spínací chování, když 
akční rozsah prochází napříč a ne frontálně k pohybovému 
čidlu. (viz obrázek) 15 Pohled přímý

Pohled ze strany

15
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Mechanické nastavení akčního rozsahu 
Na základě místních poměrů může být nutné, akční rozsah 
pohybového čidla přizpůsobit. 

Proto lze pohybové čidlo mechanicky seřídit. 16

Pro zaslepení určitých akčních rozsahů lze použít přiložených 
plastových dílů.   17

Potenciometr pro nastavení natočení
Možnosti nastavení (seřizovací šrouby)  5    jsou pokryty 
plastovým kroužkem 4  .
Pro nastavení hodnot pohybového čidla opatrně odstraňte 
plastový kroužek  4   a následně opětovně plastový kroužek 
nasaďte. 4  
Pozor: Jen s nasazeným plastovým kroužkem je zaručena třída 
ochrany IP 54.

Možnosti nastavení: 
18   Nastavení doby náběhu
19 Nastavení citlivosti (senzitivity) 
20 Nastavení prahu stmívání

18 19 20

16 17
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20 18

LUX LUX TIME TIME

Nastavení prahu stmívání
Požadovanou hodnotu světlosti nastavte ručně na regulačním 
šroubu 20  pohybového čidla.
Požadovanou hodnotu světlosti nastavte plynule mezi 
hodnotami       (cca. 20 lux až T (cca. 300 lux). 

Při přímém slunečním svitu leží světlost nad hranicí nastavení, 
tzn. pohybové čidlo již potom nereaguje.

Regulační šroub vlevo nadoraz znamená: denní provoz
Regulační šroub vpravo nadoraz znamená: noční provoz

Uvedené hodnoty odpovídají přibližným údajům a jsou 
ovlivněny technickými výkyvy. 

Nastavení doby spínání (zpoždění vypnutí) 
Požadovanou dobu sepnutí nastavte na regulačním šroubu.    18  

Nastavení je plynule nastavitelné od 5 sekund až po 12 minut.

Regulační šroub vlevo nadoraz znamená: 
• Nejkratší doba sepnutí (cca 5 sekund, T = test)
Regulační šroub vpravo nadoraz znamená:
• Nejdelší doba sepnutí (5 sekund …. 12 minut)

Uvedené hodnoty odpovídají přibližným údajům a jsou 
ovlivněny technickými výkyvy.
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19

SENS SENS

Jemné nastavení vzdálenosti (senzitivity)
Požadované nastavení citlivosti  19  nastavte na regulačním 
šroubu.

Nastavení je plynule nastavitelné od 3 do 12 m.

Regulační šroub vlevo nadoraz znamená: 
• Nejmenší citlivost (cca 3 m)
Regulační šroub vpravo nadoraz znamená: 
• Nejvyšší citlivost (cca 3 m … 12 m)

Uvedené hodnoty odpovídají přibližným údajům a jsou 
ovlivněny technickými výkyvy.   
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TIME TIME LUX LUX

Test pro umístění
Tento test slouží k tomu, aby zvolené místo montáže 
pohybového čidla zajišťovalo bezvadnou funkci rozsahu.

K tomu použijte následující nastavení:
• Regulační šroub – časové nastavení   18   otočte do polohy „T“.
• Regulační šroub – práh stmívání  20  otočte do polohy „T“.

Pohybové čidlo správně namontujte a připojte na napájecí síť.  13 

Čidlo je po cca. 90 sekundách připravené k provozu.
Během zahřívací fáze blikne připojené světlo 1 krát.

Test začněte z vnějšku pravděpodobného akčního rozsahu  21   a 
akční rozsah křižujte až dokud čidlo spíná. 

Vyčkejte, až se světlo znovu vypne a test opakujte až k 
uspokojivému výsledku.

Start Ende

18 20

21
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Funkční test
Nastavte regulační šroub zcela vlevo  18  (nejkratší doba 
sepnutí) a práh stmívání  20  zcela vlevo  (provoz při denním 
světle).
Akční rozsah  21   prochází napříč.
Připojená zatížení, např. světla, zapněte.

Po uplynutí nastavené doby sepnutí by se měla světla znovu 
vypnout.

Po úspěšně provedeném funkčním testu nastavte požadované 
parametry (práh stmívání, doba sepnutí) pro dlouhodobý 
provoz.       

Manuální zapnutí (řízení tlačítkem)
Pohybové čidlo může být spínáno ručně na dlouhodobé svícení 
max. 5 hodin.
K tomu připojte pohybové čidlo přes tlačítko s otvíracím 
kontaktem.
Pohybové čidlo musí být ZAP-nuté, tzn. připojené žárovky 
musí svítit.
Tlačítko dvakrát po sobě VYP-nout a ZAP-nout (VYP-ZAP / 
VYP-ZAP).
Obě stlačení na spínací chody musí být provedena během 0,5 – 
2 sekund.
Pohybové čidlo spíná potom spotřebiče na max. 5 hodin.
Po uplynutí max. doby sepnutí (5 hodin) se pohybové čidlo 
sepne automaticky zpět do režimu AUTO.
Doba sepnutí 5 hodin může být ručně zkrácena.
K tomu přerušte napájení čidla proudem na dobu min. 10 
sekund.
K tomu stlačte tlačítko na min. 10 sekund.

Start Ende

21
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Příklady zapojení

červemí 

Základní zapojení pohybového čidla

Paralelní zapojení s univerzálním vypínačem (vypínač č.1) Paralelní zapojení pohybového čidla
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Vyhledání poruchy
Porucha Příčiny

Světlo nespíná Vadná žárovka

Odstranění

Vyměnit světelný zdroj
Vypnuté jištění Zapnout

Světlost nastavená na tmu Regulační šroub natočte směrem na světlost
Přerušené vedení Zkontrolujte vedení, resp. je opravte
Zašpiněná čočka                                                            Očistěte čočku (vlhký hadřík), nepoužívejte žádná rozpouštědla

Světlo stále svítí  Stálý pohyb v akčním rozsahu (zvířata, 
stromy, …)

Odmontujte světelné zdroje a pohybové čidlo nově 
nastavte 

Doba sepnutí je nastavena na příliš dlouhou dobu Zredukujte dobu na regulačním šroubureduzieren

Samovolné  
nežádoucí  
spínání

Sepnutí po výpadku sítě Normální průběh – fáze zahřátí cca 90 sek.
Sluneční svit na čočku Změňte nastavení světlosti
Stromy, keře, atd. .. ve větru způsobují 
sepnutí

Změňte akční rozsah nebo čočku částečně zakryjte

Zachycení dopravního ruchu Snižte dosah nebo čočku částečně zakryjte

Spíná od induktivních spotřebičů 
(stykače, relé, …)

Snižte dosah nebo čočku částečně zakryjte
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Technické údaje
Popis

Jmenovité napětí: 220 - 240 V~; ± 10 %
Jmenovitý proud / spínací proud 8 A (max. 0,4 sec.)

Spínací kontakt: zavírač (μ rozsah otevření)
Frekvence: 50 Hz
Výkon standby: < 0,9 W
Úhel záběru: 240° 
Dosah (při 20°C a 2m výšky) 12 m
Doporučená vestavná výška pro montáž na omítku: 1,8 - 2,5 m
Doporučená vestavná výška pro montáž na strop 2,4 - 4,0 m
Otočný úhel hlava senzoru Vodorovně: ± 90°
Provozní režim: Auto / ruční převážně
Doba sepnutí (plynulá): cca.5 sek. (T) - cca. 12 min.(+)
Práh stmívání (plynule) (lux): 20 Lux - 300 Lux
Připojení 3-drát (L,N, spínací drát ke spotřebiči)
Spínací výkon (ohmické zatížení): max. 2.000 W
Žárovka klasická: max. 2.000 W
Žárovka halogenová: max. 2.000 W
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Zářivka (zapojení sériové) max. 500 W
Zářivka (zapojení paralelní) max. 500 W
Induktivní zatížení max. 300 W (cos phi 0,4)
Úsporné žárovky max. 200 W
LED žárovky max. 200 W
Opčně RC-článek 100 nF / 100 Ω, zapojeno paralelně k induktivnímu zatížení
Doba ohřátí: 90 sec.
Teplota okolí: -20 °C … +40 °C
Teplota skladování: -20 °C … +40 °C
Stupeň ochrany: IP 54
Třída ochrany: Třída II
Rozměry: 73 x 91 x 105 mm
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Úvod
Rozhodli ste sa pre vysoko kvalitný výrobok, ktorý bol 
vyrobený s najvyššou starostlivosťou. Len odborná inštalácia a 
uvedenie do prevádzky zaručuje dlhú, spoľahlivú a 
bezporuchovú prevádzku.
• Prosíme, pred inštaláciou sa oboznámte s návodom na obsluhu

• Uchovajte tento návod aj pre následné použitie

Návod na obsluhu 19-33

Návod k obsluze 2-18
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Bezpečnostné pokyny
Inštaláciu má vykonávať osoba so znalosťami a skúsenosťami v 
elektrotechnickom odbore. Neodbornou inštaláciou 
ohrozujete:
• Váš vlastný život
• Život užívateľov elektrického zariadenia

Neodbornou inštaláciou riskujete významné vecné škody, 
napr. požiar. To Vás ohrozuje pri osobnom ručeniu za osoby a 
vecné škody. Obráťte sa na elektroinštalatéra!

Pre inštaláciu sú obzvlášť nutné nasledujúce odborné znalosti:

• Je nutné použiť "5 bezpečnostných pravidiel": voľné 
zopnutie; zaistenie proti opätovnému zopnutiu; 
zabezpečenie objektu bez napätia; uzemnenie a krátke 
spojenie; susedné diely pod napätím zakryť alebo odpojiť.

• Výber vhodného náradia, meracích prístrojov a pre osoby 
zodpovedajúce ochranné prostriedky.

• Vyhodnotenie výsledkov meraní.
• Výber elektroinštalačného materiálu pre zaistenie 

podmienok pre odpojenie. 

• IP ochrany
• Inštalácia elektroinštalačných materiálov
• Typ napájania siete (TN-systém, IT-systém, TT-systém) a s 

tým spojené nasledujúce pripojovacie podmienky (klasické 
nulovania, ochranné uzemnenie, nutné dodatočné 
opatrenia, atď. ...) 

Pre pripojenie dbajte pripojovacích schém. Poškodené alebo 
čiastočne poškodené prístroje nesmú byť pripojené ani 
použité. 
Uistite sa pred montážou, že pripojované vodiče, ako aj už 
pripojené vodiče nie sú pod napätím. 
Uistite sa, aby sa v rozvodnici po montáži inštalačných 
ochrán, do ktorej je prístroj montovaný, zamedzilo 
neúmyselnému kontaktu so svorkami.

Dbajte pravidiel pre elektrotechniku a príslušných noriem.
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Princíp funkcie
Pohybové čidlá INFRAcontrol sú pasívne infračervené 
pohybové čidlá. 

Cez optiku šošoviek umožňujú senzory vyžarovania 
pohybujúcich sa objektov (ľudia, zvieratá, atď.) zachytiť, 
vyhodnotiť a elektronicky previesť do spínacieho procesu. 

Tepelné vyžarovanie nemôže však preniknúť cez prekážky ako 
steny, sklenené okná, atď .. 

Toto je potrebné zohľadniť pri výbere miesta montáže. 

Pohybové čidlo by podľa možnosti malo byť inštalované na 
mieste chránené pred dažďom, vetrom a slnečným žiarením, 
aby sa zamedzilo nežiaducim spínaním. 

Pohybové čidlo - jednotlivé časti
1 Kryt pohybového senzora
2   Horný kryt pohybového snímača 
3   Montážne uholníky (vnútorný roh / vonkajší roh) 
4   Krycí krúžok regulačných skrutiek
5   Regulačné skrutky 
6   Systém šošoviek
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10

7

8

9

11

10

Možnosti montáže
7   Montáž na stenu na omietku

8   Montáž rohového uholníka na omietku (vonkajší roh)
9   Montáž rohového uholníka na omietku (vnútorný roh)
10  Pre montáž na / do rohu použite priložené rohové uholníky

Upozornenie:
Aby bola dodržaná trieda ochrany IP54, nemontujte čidlo 
šikmo do vonkajšieho priestoru.  11
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12
Upozornenie pre montáž
Aby sa zabránilo chybným spúšťaním, malo by byť miesto 
montáže vzdialené aspoň 1 m od svetla. 

Pohyby (napr. kývanie) prístroje pôsobí rovnako ako pohyby v 
akčnom rozsahu (napr. kríky, kvety, závesy, atď.) a môžu viesť 
k chybným spúšťaním.

Preto je pevná montáž prístroja povinná.

• Pre uľahčenie montáže môže byť použitá vŕtacia šablóna 
vytlačená na obale.

• Šablónu priložiť, vŕtací otvor označiť a vyvŕtať otvor s priem.
Ø 6 mm.

• Natlačiť hmoždinku a naskrutkovať spodný diel krytu.
• Nasadiť gumovou babku pre zavedenie vodiča a tou zaviesť  

pripojovací vodič.  12

• Miesto zavedenia vodiča nemusí byť absolútne utesnené.
• Vykonať elektrické pripojenie.
• Nasadiť čelné viečko a zoskrutkovať.

Predradené istenie
Prístroj a zapojené spotrebiče musia byť chránené 
predradenými ochrannými prvkami. 
Pri výbere vhodných ochranných prvkov je treba 
bezpodmienečne dbať na zodpovedajúce inštalačné predpisy.
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13
Elektrické pripojenie
Pripojovacie vodiče odizolujte v dĺžke cca 6-8 mm a pripojte 
nasledovne:
• pozri obrázok pripojenia  13

• Fáza L (čierny) na svorku L (vodič hnedý)
• Nulový vodič N (modrý) na svorku N (vodič modrý)
• Spínací drôt / drôt žiarovky na svorku LS (vodič červený)
• Neutrálny vodič / drôt žiarovky na svorku N1 (vodič modrý) 

Pohybové čidlo je po cca 90 sekundách (čas zamerania / doba 
ohriatia) po pripojení na sieť pripravené na prevádzku.

Pripojenie uzemnenie (gnge) stredná svorka     „ “

Pripojenie spotrebičov
Vysoké spínacie prúdy značne skracujú dobu životnosti relé. 
Dbajte preto technických údajov od výrobcov žiaroviek, resp. 
svetelných zdrojov. 
Vysoká induktívna zaťaženia by mala byť pripojená cez 
prídavné relé alebo dodatočné istenie.

zaťaženie

220 - 
240 V~
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14
Akčný rozsah
Akčný rozsah činí 240°.

Uvedený akčný dosah  14 sa vzťahuje na výšku montáže / 
vstavby 2 m. (Viď technické údaje)

Pohybové čidlo vykazuje najspoľahlivejšie spínacie správanie, 
keď akčný rozsah prechádza naprieč a nie frontálne k 
pohybovému snímaču. (Viď obrázok)   15 Pohľad priamy

15
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Mechanické nastavenie akčného rozsahu
Na základe miestnych pomerov môže byť nutné, akčný rozsah 
pohybového senzora prispôsobiť. Preto možno pohybové čidlo 
mechanicky nastaviť.   16 

Pre zaslepenie určitých akčných rozsahov možno použiť 
priložených plastových dielov.   17 

Možnosti nastavenia (nastavovacie skrutky) 
Možnosti nastavenia (nastavovacie skrutky)  5   sú pokryté 
plastovým krúžkom  4 .
Pre nastavenie hodnôt pohybového senzora opatrne odstráňte 
plastový krúžok   4   a následne opätovne plastový krúžok 
nasaďte. 4 
Pozor: Len s nasadeným plastovým krúžkom je zaručená trieda 
ochrany IP 54.

Možnosti nastavenia: 
18 Nastavenie doby nábehu
19 Nastavenie citlivosti (senzitivity)
20 Nastavenie prahu stmievania

90°

90°

4

5

18 19 20

16 17
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LUX LUX TIME TIME

20 18

Nastavenie prahu stmievania
Požadovanú hodnotu svetlosti nastavte na regulačnej skrutke 20 
pohybového senzora.
Požadovanú hodnotu svetlosti nastavte plynulo medzi 
hodnotami    (cca. 20 lux až T (cca. 300 luxov).

Pri priamom slnečnom svite leží svetlosť nad hranicou 
nastavenia, tzn. pohybové čidlo už potom nereaguje.

Regulačná skrutka vľavo na doraz znamená: denná prevádzka
Regulačná skrutka vpravo nadoraz znamená: nočnú prevádzku

Uvedené hodnoty zodpovedajú približným údajom a sú 
ovplyvnené technickými výkyvy.

Nastavenie doby spínania (oneskorenie vypnutia)
Požadovanú dobu zopnutia nastavte na regulačnej skrutke  18 
Nastavenie je plynule nastaviteľné od 5 sekúnd až po 12 minút.

Regulačná skrutka vľavo na doraz znamená: 
• Najkratšia doba zopnutia (cca 5 sekúnd, T = test)
Regulačná skrutka vpravo nadoraz znamená: 
• Najdlhšia doba zopnutia (5 sekúnd .... 12 minút)

Uvedené hodnoty zodpovedajú približným údajom a sú 
ovplyvnené technickými výkyvy.
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SENS SENS

19

Jemné nastavenie vzdialenosti (senzitivity)

Požadované nastavenie citlivosti  19  nastavte na regulačnej skrutky.

Nastavenie je plynule nastaviteľné od 3 do 12 m.

Regulačná skrutka vľavo na doraz znamená: 
• Najmenší citlivosť (cca 3 m)
Regulačná skrutka vpravo nadoraz znamená: 
• Najvyššia citlivosť (cca 3 m ... 12 m)

Uvedené hodnoty zodpovedajú približným údajom a sú 
ovplyvnené technickými výkyvy.
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TIME TIME LUX LUX

Test pre umiestnenie
Tento test slúži na to, aby zvolené miesto montáže pohybového 
senzora zaisťovalo bezchybnú funkciu akčného rozsahu.

Na to použite nasledujúce nastavenia:

• Regulačná skrutka - časové nastavenie  18  otočte do polohy "T".
• Regulačná skrutka - prah stmievanie   20  otočte do polohy "T".

Pohybové čidlo správne namontujte a pripojte na napájaciu 
sieť.   13 
Snímač je po cca. 90 sekundách pripravený na prevádzku.
Počas zahrievacej fázy blikne pripojené svetlo 1 krát.

Test začnite zvonku pravdepodobného akčného rozsahu 21 
a akčný rozsah křižujte až kým snímač spína. 
Počkajte, až sa svetlo znova vypne a test opakujte až k 
uspokojivému výsledku.

Zaciatok Koniec

18 20

21

141007_KOPP_BA_BWS_INFRAcontrol_R240_AP_IP54.indd   28 07.10.2014   14:52:45



29

Funkčný test
Nastavte regulačnú skrutku úplne vľavo  18 (najkratšia doba 
zopnutia) a prah stmievanie  20  úplne vľavo (prevádzka pri 
dennom svetle).
Akčný rozsah  21  prechádza naprieč.
Pripojená zaťaženia, napr. svetla, zapnite.

Po uplynutí nastavenej doby zopnutia by sa mala svetlá znovu 
vypnúť.

Po úspešne vykonanom funkčnom teste nastavte požadované 
parametre (prah stmievania, doba zopnutia) pre dlhodobú 
prevádzku.

Manuálne zapnutie (riadenie tlačidlom)
Pohybové čidlo môže byť spínané ručne na dlhodobé svietenie 
max. 5 hodín.
K tomu pripojte pohybové čidlo cez tlačidlo s otváracím 
kontaktom.
Pohybové čidlo musí byť ZAP-nuté, tzn. pripojené žiarovky 
musí svietiť.
Tlačidlo dvakrát po sebe VYP-núť a ZAP-núť (VYP-ZAP / 
VYP-ZAP).
Obe stlačenia na spínacie chody musí byť vykonaná počas 0,5 - 2 
sekúnd.
Pohybové čidlo spína potom spotrebič na max. 5 hodín.
Po uplynutí max. doby zopnutia (5 hodín) sa pohybové čidlo 
zopne automaticky späť do režimu AUTO.
Čas zopnutia 5 hodín môže byť ručne skrátený.
K tomu prerušte napájanie čidla prúdom na dobu min. 10 
sekúnd.
K tomu stlačte tlačidlo na min. 10 sekúnd.

Začiatok Koniec

21
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Základné zapojenie pohybového senzora

Paralelné zapojenie s univerzálnym vypínačom 
(vypínač č.1)

Paralelné zapojenie pohybového senzora
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Vyhľadanie poruchy
Porucha Príčiny Odstránenie

Svetlo nespína Chybná žiarovka Vymeniť svetelný zdroj
Vypnuté istenie Zapnúť

Svetlosť nastavená na tmu Regulačná skrutka natočte smerom na svetlosť
Prerušené vedenie Skontrolujte vedenie, resp. je opravte
Zašpinená šošovka Očistite šošovku (vlhkú handričku), nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá

Svetlo stále  
svieti

Stály pohyb v akčnom rozsahu (zvieratá, 
stromy, ...)

Odmontujte svetelné zdroje a pohybové čidlo novo 
nastavte

Doba zopnutia je nastavená na príliš dlhú dobu Zredukujte dobu na regulačnej skrutke

Samovoľné 
nežiaduce  
spínanie

Zopnutí pri výpadku siete Normálny priebeh - fáza zahriatie cca 90 sek.
Slnečný svit na šošovku Zmeňte nastavenie svetlosti
Stromy, kríky, atď. .. vo vetre 
spôsobujú zopnutie

Zmeňte akčný rozsah alebo šošovku čiastočne zakryte

Zachytenie dopravného ruchu Znížte dosah alebo šošovku čiastočne zakryte

Spína od induktívnych spotrebičov 
(stýkače, relé, ...)

Zapojte odrušovací filter paralelne k spotrebiču
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Technické údaje  

Popis

Menovité napätie: 220 - 240 V~; ± 10 %
Menovitý prúd / spínací prúd 8 A (max. 0,4 sec.)

Spínací kontakt: zatvárač (μ rozsah otvorenia)
Frekvencia: 50 Hz
Výkon standby: < 0,9 W
Uhol záberu: 240° 
Dosah (pri 20°C a 2m výšky) 12 m
Doporučená vstavaná výška pre montáž na omietku: 1,8 - 2,5 m
Doporučená vstavaná výška pre montáž na strop: 2,4 - 4,0 m
Otočný uhol hlava senzoru vodorovne ± 90°
Prevádzkový režim: Auto / ručný prevažne
Doba zopnutia (plynulá): cca.5 sek. (T) - cca. 12 min.(+)
Prah stmievanie (plynule) (lux): 20 Lux - 300 Lux
Pripojenie 3-drôt (L, N, spínací drôt ku spotrebiču)
Spínací výkon (ohmické zaťaženie): max. 2.000 W
Žiarovka klasická: max. 2.000 W
Žiarovka halogenová: max. 2.000 W
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Žiarivka (zapojenie sériové) max. 500 W
Žiarivka (zapojenie paralelné) max. 500 W
Induktívne zaťaženie max. 300 W (cos phi 0,4)
Úsporné žiarovky max. 200 W
LED žiarovky max. 200 W
Opčne RC-článok 100 nF / 100 Ω – zapojenie paralelne k induktívnomu zaťaženiu
Doba ohriatia: 90 sec.
Teplota okolia: -20 °C … +40 °C
Teplota skladovania: -20 °C … +40 °C
Stupeň ochrany: IP 54
Trieda ochrany: Trieda II
Rozmery: 73 x 91 x 105 mm
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