
LED4est, s.r.o.  Š pindlerova 788  413 01 Roudnice nad Labem  www.led4est.eu  info@led4est.eu  tel.:416 812 379  GSM:602 814 824

Vyrábí a servis zajiš ť uje:
LED4est, s.r.o.
Š pindlerova 788
Roudnice nad Labem
CZ - 413 01
DIČ : CZ28663187

L4EPIR1L(H)

Pohybový senzor s nastavením jasu pro LED pásky
návod k použ ití

*) Napájecí napě tí nesmí být vyš š í, než maximální napě tí použ itého LED pásku!

**) Za dodrž ení urč itých podmíek lze spínat až 10A. Pro podrobnosti kotaktujte

technickou podporu.

ZÁKLADNÍ POPIS
Spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do ALU profilů s LED pásky. Maximální dosah je cca 5m, ale na tuto vzdálenost již reaguje jen na silné podně ty. Pomocí 2 tlač ítek na ploš ném spoji lze
nastavit intenzitu LED př i sepnutí, intenzitu LED v klidu po setmě ní (noč ní svě tlo), č as sepnutí, citlivost pohybového senzoru a prahovou úroveň okolního osvě tlení pro aktivaci noč ního rež imu. Veš keré
nastavené parametry zů stavají ulož ené v permanentní pamě ti i po odpojení napájení.
Č asovač se nuluje př i kaž dém pohybu v zapnutém stavu, LED zhasnou až po uplynutí nastaveného č asu od zachycení posledního pohybu. Bezprostř edně po vypnutí je cca 2s ochranná lhů ta, kdy č idlo
nereaguje, aby doš lo ke stablizaci detektoru po změ ně stavu.

INSTALACE DO PROFILU
Provední L4EPIR1L je urč eno pro mě lké profily s hloubkou min.5mm, L4EPIR1H pak pro profily s hloubkou 10mm. Senzor nainstalujte do profilu tak, aby fresnelova č oč ka vyč nívala nad povrch profilu.
Utopením senzoru do profilu sniž ujete úhel zábě ru. Do difuzoru vyvrtejte pro senzor otvor o prů mě ru 10mm. Ploš ný spoj je nutné podlepit silně jš í izolač ní páskou, aby se vývody senzoru, vyč nívající
nepatrně nad povrch spodní strany ploš ného spoje, o profil nezkratovaly. Př i nasazvání difuzoru dávejte pozor, abyste jeho spodní č ástí nepoš kodily souč átky na krajích ploš ného spoje. Zejména u
nejtenč ích profilů MICRO je to velice tě sné a je nezbytné, aby ploš ný spoj byl př esně na stř edu profilu. Pro snaž š í montáž doporuč ujeme v místě senzoru zkrátit vnitř ní č ást difuzoru.

NASTAVENÍ
Po př ipojení napájecího napě tí trvá cca 25s než se senzor "zahř eje" a zač ne reagovat. Po tento č as nereaguje ani na stisk tlač ítek pro nastavení. Je nezbytné senzor nastavovat s př ipojeným LED
páskem na výstupu. Změ na jasu a blikání LED pásku indikuje nastavené parametry a usnadň uje orientaci ve virtuálním menu nastavení.

Nastavení jasu př i aktivaci
Tovární nastavení: 100%
Tento parametr lze mě nit př ímo v bě ž ném provozním rež imu. Krátkým stiskem libovolného tlač ítka se LED vž dy rozsvítí do nastavené intenzity bez ohledu na ostatní nastavení. Stisknutím a př idrž ením
tlač ítka S1(-) nebo S2(+) se zač ne mě nit intenzita pož adovaným smě rem, uvolně ním tlač ítka se intenzita zastaví na pož adované úrovni a ulož í do permanentní pamě ti. Asi po 5s od uvolně ní tlač ítka
př ejde senzor zpě t do bě ž ného provozního rež imu..

Natsavení dalš ích parametrů je nutné provést postupně v rež imu nastavení, který se aktivuje souč asným stisknutím obou tlač ítek. Pokud si nepř ejete mě nit parametry v jednom kroku, pokrač ujte k
dalš ímu opě tovným stisknutím obou tlač ítek, př echod k dalš ímu kroku je ohláš en krátkým zablikáním a poč et bliknutí odpovídá pozici v menu nastavení. Nastavené hodnoty se ulož í po stisknutí obou
tlač ítek př i př epnutí na dalš í krok, pokud odpojíte napájení dř íve, než nastavenou hodnotu potvrdíte stiskem obou tlač ítek, nebude změ na ulož ena. Pokud v libovolné fázi rež imu nastavení po dobu 20s
nestisknete ž ádné tlač ítko, rež im nastavení se automaticky ukonč í. Změ na parametrů posledního kroku nepotvrzeného stiskem obou tlač ítek se neulož í.

Krok 1: Nastavení klidového jasu
Tovární nastavení: 0%
Stiskně te souč asně obě tlač ítka S1+S2, LED pásek krátce stroboskopicky zabliká a rozsvítí se na aktuálně nastavenou intenzitu klidového jasu (je-li nulová, zhasne). Pomocí tlač ítek S1(-) nebo S2(+)
nastavte pož adovanou klidovou intenzitu v rozsahu 10 úrovní.
Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu souč asným stisknutím obou tlač ítek, změ na se ulož í a LED 2x bliknou na znamení, ž e jste př eš li ke kroku 2.

Krok 2: Nastavení č asu - hrubě
Tovární nastavení: 0s
Minimální č as sepnutí je nastaven trvale na 5s. Celkový č as je pak souč tem hrubého nastavení + jemného nastavení +5s. Nastavením č asu na hodnoty 0+0 bude tedy výsledný č as 5s.
Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastaveného č asu. Hrubé nastavení má 16 úrovní kde 0 (LED jsou zhasnuty) je minimální mož ný č as 0s, maximální intenzita (15) pak odpovídá č asu

2400s (40min) 1 krok je změ na o 160s. Krátkým stiskem tlač ítka S1(-) nebo S2(+) ze změ ní hodnota o 1 krok (LED viditelně změ ní intenzitu). Delš í př idrž ení tlač ítka aktivuje automatický posun až do
krajní hodnoty.
Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu souč asným stisknutím obou tlač ítek, změ na se ulož í a LED 3x bliknou na znamení, ž e jste př eš li ke kroku 3.

Krok 3: Nastavení č asu - jemně
Tovární nastavení: 20s
Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastaveného č asu. Jemné nastavení probíhá stejně jako hrubé s tím rozdílem, ž e 1 krok odpovídá 10s.
Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu souč asným stisknutím obou tlač ítek, změ na se ulož í a LED 4x bliknou na znamení, ž e jste př eš li ke kroku 4.

Krok 4: Nastavení soumrakového č idla
Tovární nastavení: vypnuto
Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastavené úrovně . Nastavení má 17 úrovní (0-16). Maximální hodnota 16 (nejvyš š í jas LED) soumrakové č idlo vypne a pohybový senzor je trvale v rež imu
noc bez ohledu na okolní osvě tlení. Č ím je vyš š í nastavená hodnota (vyš š í jas LED), tím je vyš š í prahová hodnota okolního osvě tlení. Hodnota 1 odpovídá cca 1lux, Hodnota 16 (poslední př ed vypnutím)
je pak cca 50lx. Pokud je senzor pod mléč ným difuzorem, limitní hotnoty se mírně zvýš í, nejniž š í intenzita tak bude cca 5lux.
Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu souč asným stisknutím obou tlač ítek, změ na se ulož í a LED 5x bliknou na znamení, ž e jste př eš li ke kroku 5.

Krok 5: Nastavení citlivosti
Tovární nastavení: Hodnota 14 - vysoká citlivost
Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastavené úrovně . Nastavení citlivosti má 17 úrovní, kde nulová hodnota (LED jsou zhasnuté) je minimální citlivost, maximální hodnota 16 (max.jas LED)
je maximální citlivost. Maximální citlivost nenastavujte, pokud to není nezbytně nutné a pouze v aplikacích, kde senzor pracuje v uzavř eném stabilním prostř edí, např . v š atně a pod. Př i této citlivosti mů ž e
již senzor spínat i samovolně př i pohybu rů zně teplých vrstev vzduchu od topení
Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu souč asným stisknutím obou tlač ítek, změ na se ulož í a LED krátce stroboskopicky zablikají na znamení, ž e rež im nastavení byl ukonč en a senzor se
př epne zpě t do pracovního rež imu.

Napájecí napě tí * 9-28V DC

Maximální proud ** 7,5A

Dosah č idla 3m...max.5m

Úhel zábě ru 120°

Nastavení č asu cca 5s....43min

Nastavení min. osvě tlení cca 1lux...50lux

Rozmě ry 10x45mm

Spotř eba v pohotovostním rež imu
0,10W@12V

0,33W@24V

Obr.2 - Ukázka instalace do profilu

Tento symbol znamená, ž e tento výrobek nesmí být zlikvidován s bě ž ným
domovním odpadem. Až Vám př estane slouž it, je nutné jej př edat př ísluš né
sbě rně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad
odlož it, kontaktujte Vaš e technické služ by, nebo firmu, kde jste tento produkt
koupili.

Vstupní napě tí DC (+)

Vstupní napě tí DC (-)

Č idlo pohybu s fresnelovou č oč kouSnímač okolního osvě tlení

Obr.1 - Zapojení vývodů a umístě ní ovládacích prvků

LED pásek DC (-)

Tlač ítko S1 (-) Tlač ítko S2 (+)

LED pásek DC (+)


