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Lue tama kayttOohje ja s3ilyta se tulevaa tarvetta varten 

1. Keskeiset rakenteet 

Valaisimen kotelo on painevalettua alumiiniseosta. Laitteen pinnassa on sahkOstaattinen 
pinnoite ja sille on ominaista voimakas tarttuvuus seka veden- etta p61ynkestavyys 
Valaisinta voidaan kayttaa ulko- ja sisatiloissa. 

2. Tekniset tiedot 

LED maara (SMD): 24kpl (10W), 48kpl (20W), 72kpl (30W), 120kpl (50W) 
Teho: 10W, 20W, 30W, 50W 
Valon keilakulma: 130° 

Jannite: AC 220-240V - 50Hz 
V8ril8mp6tila: 4000K 
varintoisto: >80 
Lumen-arvo: 860Ims (1 OW), 1750Ims (20W), 2600Ims (30W), 4500Ims (50W) 
Kaapeli: 80cm HOSRN-F 3x1 ,Omm2 

3. Kl:iyttO 
Valaisinta saa k8yttaa ainoastaan sen omaan telineeseen asennettuna tai muuten kiinteasti 
asennettuna. Jata v3hintaan 0,5m tilaa laitteen ja valaistavan kohteen tai pinnan valiin. Ala 
asenna valonheitinta kattoon. Varmista kaapelilapiviennin eheys, jotta laitteen runko pysyy 
vesitiiviina. Suojalasin mennessa sarolie on valaisin poistettava kaytosta. Valaisinta ei saa 
kayttaa ilman suojalasia 

4. HUOM! 

Valaisimen koteloa ei saa avata. Verkkoliitantajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu on 
valaisin poistettava kaytOsta ja romutettava. 
Taman valonheittimen valonl3hdetta ei voi vaihtaa. Kun valonl3hteen elinik3 paattyy, 
koko valaisin tulee vaihtaa! 
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Tunnistimen k3ytt3minen (ainoastaan mallit joissa on tunnistin) 
•lnfrapunatunnistin on varustettu kolmelia saatonupilia (herkkyys, aika, paivanvalo)· 

• Ajan saataminen: 

Talia nupilla saadetaan lampun palamisaikaa tunnistimen liikehavainnon jalkeen. saadettava 
aikavali on 9 sekuntia • 1 O minuuttia. Kaantamalia tata nuppia myotapaivaan pidennat 
palamisaikaa ja kaantamalia vastapaivaan lyhennat sita. 

• Paivanvalon saataminen: 

Talia nupilla saadetaan valon maaraa, jossa infrapunatunnistin aktivoituu. Vaihteluvali on 
saadettavissa 30 luxiin. Kaantamalia tata nuppia myotapaivaan pidennat palamisaikaa ja 
kaantamaIIa vastapaivaan lyhennat sita. 

• Herkkyyden saataminen 

Talia nupilia saadetaan tunnistimen herkkyytta. Kaantamalia tata nuppia myotapaivaan lisaat 
herkkyytta ja kaantamana vastapaivaan vahennat sita 

Tunnistinkentta 

lnfrapunalampun tunnistinkenttaa voidaan saataa vaakatasossa ja pystytasossa. KayttamaIIa 
vaakatason mukauttamista, pysyvan 120° kenttaa voidaan joko pienentaa tai laajentaa tai 
kasvattaa (katso kuva 4 ). KayttamaIIa pystytason mukauttamista, tunnistinkenttaa voidaan 
pienentaa tai laajentaa (katso kuva 5). Tana tavalia voidaan sulkea pois vaarat tunnistukset 
viereisilta alueilta ja kadulta 

• Paras tunnistus saadaan lahestymalia laitteen tunnistinkenttaa kohtisuorassa sen akseliin (ks 
kuva 6) 

• Mikali tunnistinkenttaa lahestytaan akselinsuuntaisesti, infrapunatunnistin voi joissakin 
tapauksissa reagoida viiveelia (katso kuva 7) 

Mahdollisia ongelmatilanteita 

• Tuulettimet, jotka siirtavat kuumaa ilmaa, voivat aiheuttaa lampun syttymisen, ilman varsinaista 
liiketta tunnistimen tunnistinkentassa. 

• Ohiajavat autot (lampimat moottorit) voivat myOs aiheuttaa lampun syttymisen 

• Lahettyvilla olevat puut ja pensaat, akilliset muutokset lampOtilassa ja tuulenpuuskat, voivat myOs 
aiheuttaa lampun syttymisen. 

• Mikali lamppu on asennettu raystaan tai puiden alle, lamppu saattaa palaa myOs paivisin 

• Lamppusi ei toimi halutulla tavalla, mikali se on sijoitettu paikkaan, jossa tunnistinkentan lapi ei 
voi kaveua 

• Mikali Iamp6tilaero tunnistettavan kohteen ja ymparistOn valilia on liian pieni (esimerkiksi kesalia), 
lamppu reagoi tahan viiveella. Tunnistinmatka voi taliOin lyhentya esimerkiksi 12 metrista 1 O metriin 

• Mikali sahkOmagneettiset hairiOt ovat tarpeeksi voimakkaat (4 K V  sahkOstaattinen purkaus, 3 
V/m sahkOmagneettinen HF•kentta ja 1 K V  transienttipurske), lamppu saattaa syttya aiheetta. 


