
Rörelsevakt för apparatdosa
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Bruksanvisning

Teknisk specifikation

Märkspänning

Belastningsförmåga
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Räckvidd

Monteringshöjd

Ljusinställning

Frånslagsfördröjning        

Reglering

Kapslingsklass

Omgivningstemperatur    

All installation av elektriska apparater ska utföras av 
behörig elektriker. Felaktig inkoppling kan innebära 
fara för brand och elektrisk stöt. Bryt alltid spänningen 
före montering/demontering av detektorn.
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1.Montering
   Detektorn monteras i standard apparatdosa på vägg. 
   Rekommenderad monteringshöjd är 1.0–1.5 m över golv. Vid 
   högre monteringshöjd (upp till 2 m) minskar räckvidden till cirka 
   8 m. 

Detektorn ska helst monteras så att den mäter rörelse tvärs 
detekteringsområdet. 
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FIG.3

För utanpåliggande montage används standard förhöjningsramar
i NOVETT-serien

2. Installation
Lossa fronten genom att försiktigt dra täckramen framåt samtidigt 
som insatsen hålls i ett fast grepp. Koppla in detektorn enligt önskat 
kopplingsschema och montera  insatsen i apparatdosan, tryck 
därefter på täckram och centrumplatta försiktigt. 

2.1 Normal inkoppling 

2.2 Ersätta en trappbrytare i en trappkoppling

2.3 Ersätta två trappbrytare i en trappkoppling
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Eftersom detektorn mäter temperaturskillnad så undvik:
    detektering direkt mot reflekterande föremål såsom speglar, 
    skärmar, fönster etc.
    montering nära värmekällor såsom värmeelement,
    luftkonditionering, avfuktare, ljuskällor etc.
    detektering mot föremål som kan röra sig av luftdrag såsom 
    gardiner, större krukväxter etc.

220-240V~50/60Hz

5-300W

5-300W

5-150W (okompenserad)

5-150W

5-150W

5-100W

200°

Radie 9 m, inställbar

1,0-2,0 m

Till/Auto/Från

IP40

0°C till +45°C

5 Lux/30 Lux/100 Lux/300 Lux/valfritt

5-1000 Lux

5 sek/ 20 sek/1 min/5 min/15 min/30 min

/test

 

Detektorn kan om så önskas även styras med en tryckknapp som
då möjliggör manuellt tillslag av lasten oberoende av ljusvärde.
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3. Drifttagning
Öppna försiktigt täcklocket på sensorhuvudet med en skruvmejsel. 

Se till att minibrytaren är i läge “AUTO” under inställningarna. 
“ON” innebär manuellt tillslag av lasten i 2 timmar, “OFF” innebär 
frånslaget läge. Vid normal funktion hos detektorn ska minibrytaren 
stå i läge “AUTO”.

Lasten kan  slås till och ifrån  genom att skjuta  
till höger respektive vänster . Vill man inte ha möjlighet till denna
funktion tas tappen på minibrytaren bort med en kniv eller avbitartång.

manuellt minibrytaren

3.1 Lux
      
      -vredet.Önskas valfritt luxvärde (5-1000 Lux), vrid till  “       ” i 1
      sek, vrid därefter till “       ” varefter aktuellt luxvärde läses in 
      vilket indikeras av blinkande LED-indikator under 10sek. När
      inläsningen är klar tänds LED-indikatorn och lasten under 
      cirka 5 sek för att därefter slockna. Inläsningen av aktuellt 
      luxvärde är då klar och detektorn är klar att tas i drift. OBS 
      Detektorn måste stå i läge “AUTO” vid manuell inläsning av 
      luxvärde.

3.2 Fördröjningstid
      Ställ in önskad fördröjningstid (5 sek/20 sek/1 min/5 min/15 min/
      30 min) med "TIME"-vredet.

3.2.1 Test
      Ställ “TIME”-vredet i läge “test” för kontroll av funktion. 
      Lasten och LED-indikatorn tänds under 2 sek och slocknar 
      därefter oberoende av ljusvärde.

3.3 Räckvidd
      Vrid “METER”-vredet mellan “-” och “+” för att justera räckvidden.

Ställ in önskat förinställt luxvärde (5/30/100/300) med "LUX"

4.Normal drift
  När strömmen slåss på kommer LED indikatorn att blinka efter 
  5sek och lasten börjar lysa efter cirka 10 sek, totalt tar det 60 sek 
  för detektorn att sättas i drift efter spänningsbortfall. Under denna 
  tid fungerar detektorn oberoende av ljusvärde. 

4.1 LED-indikator
      LED-indikatorn innanför linsen reagerar på rörelse oberoende 
      av ljusvärde och förblir tänd under cirka 2 sek. Detta för att kunna 
      testa detekteringsområdet vid drifttagning.

4.2 Linsavskärmning
      Medföljande linsavskärmning kan användas för att justera 
      detekteringsområdets radie: lager A maskerar cirka 0-9 m, 
      lager B maskerar cirka 0-3 m, lager C maskerar cirka 0-1 m. 
      I sidled kan detekteringsområdet justeras genom att lämna kvar 
      delar av linsavskärmningen.
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FIG.9

5. Felsökning
Problem Orsak Åtgärd

Lasten tänds inte         Felaktig last Kontrollera lasten

Felaktigt detekteringsområde       Justera ”METER”-vredet

Manuella brytaren står i “OFF”      Ändra till ”ON” eller ”AUTO”

Lasten slocknar inte    För lång fördröjningstid Justera ner tiden

Detektorn störs Kontrollera detekteringsområdet

Felaktig inkoppling Kontrollera inkopplingen

Felkällor i detekteringsområdet    Kontrollera detekteringsområdetSlumpmässig
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