VA:GLAMPE MED SENSOR
HN6405 OG HN6406
Brugervejledning
Lees denne brugervejledning omhyggeligt ffIJr installation plbegyndes og gem den til senere brug!

MODEL
MJERKESPJENDING

TEKNISK SPECIFIKATIOIII
HN640S og HN6406
~H"""z--------i

MJERKEEFFEKT
SIKKERHEDSKLASSE

Klasse I

BESKYTTELSESK~E

IP44
2 stk. GUl0

FATNINGSTYPE

Installattonsvejlednlng
Vfldr sikker

pa, at stremmen er afbrudt, fer installation plbegyndes!

1. Installation at vaaglampe

A. Skru ferst plasticsoklen pi vceggen og fer stnIJmkabiet igennem (ftg. B ~ C).
B. Tilslut kablets ledere til klemmeraekken. Brun (l) til brun - BII (N) til bII GO g~Jl~:!!1.1) ~...~;
til Ql'J1Jn-gul (tlg~ 0 ) . . , '
~.1 <...
<.
<~-~ <
C. F~·lampehuset tlJ soklen.~-~~
.;...~--~
D. Sfldt pfldrer i fatningerne, effekten ma ikke overstige mfldrkeeffekten i specifikationen (fig.
E).
E. Skru skfldrmene pa lampehuset (fig. E).

2. Sikkerfledsanvisnlnger
A. Afbryd stntmmen, fer Installation pabegyndes.
B. Nar lampen t2endes, stiger pcerens temperatur gradvist. RtIJr ikke pceren med hcIendeme,
hvis den er t2endt eller ikke helt afkelet.
C. Ved skift af pfldre skal stremmen flZlrst afbrydes. Sklft ikke pceren, fer den er helt afbJlet
(se afsnittet "Skift af pfldre").
D. Pfldrens effekt ma ikke overskrlde mfldrkeeffekten.
E. Hvis lampeskfldrmen gar i stykker, slcal den omgaende udskiftes. Brug aldrig lampen uden
skcerm.
F. Veer slkker pa, at jordledningen er tilsluttet.
G. Ledertvfldrsnittet skal vfldre mindst 1 mm2 •
H. Lampen slcal tilsluttes en 2-pofet afbryder.

3. Skift af p.r.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Afbryd strflJmmen.
Skru lampeskfldrmen af.
Nar peeren er atklZlfet, skrues den forsigtigt ud.
Rf/Jr ikke pfldren med de bare hfldnder.
Skru den nye pfldre forsigtigt l.
Sfldt skfldrmen pa plads, fer lampen tfldndes.

OBSI Lampen mi ktm t.usluttes af brugeren, hvis den tilsluttes et bestJende lampeudtag. Hvis
et lampeudtag ikke findes, skal det etableres af en autorlseret installater.
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Opsaetnlng, Installation og indstilling af PIR sensor type ALOOS
PIR (Passiv Infra-Red) sensoren scanner kontinuerllgt det Indstillede detekteringsomrSde og tcender
lampen, nSr der reglstreres en bevcegelse I omrSdet. Oet betyder, at enhver bevaegelse I
detekterlngsomradet automatisk taender lampen, sS stier, trin, terrasser eller hvad man har valgt som
omrSde, oplyses. Lampen forbliver tcendt, sS laenge der er bevcegelse i omrSdet.

OpsIBtnlnJ
'
..... .
For at opn.§ de bedste resultater foreslSs det at tage hensyn til fslgende punkter:
1. Den ideene montagehejde er 1,8-2,5 meter over detomrAde, der skal scannes (fig. la).
2. Lad ikke enheden pege dlrekte mod solen, den kan tage skade at det.
3. For at undgS at udlese sensoren utilsigtet, mA den Ikke pege direkte mod varmekilder som
aircondltionanlaeg, anden udenders belysnlng, forbipasserende bller eller skorstensrer.Hold ogsS
sensoren vaek fra kraftige elektromagnetiske forstyrrelser.
4. lad ikke sensoren pege direkte mod reflekterende overflader som glatte hvlde vaegge, swimming
pools etc. Sensorens scanning specifikatloner (afstand og vlnkel der daekkes ved +20 oC og tfIJrt vejr),
kan variere lidt efter montagehfIJjden og opsaetningsstedet.

Fig. la
DetekteringsomrAde

5. Detekterlngsomrldet kan ogsl vcere forskelligt ved temperatursklft. FJlJr stedet til
opscetning af lampen udvcetges, skat det tages I betragtning, at bevcegelse pI tvcers af
omridet detekteres bedre end bevcegelse hen Imod og fra sensoren (fig. ib)~ Ved
bevcegelse dlrekte imod eller vcek fra sensoren, reduceres detekteringsomrldet (fig. ie).

Fig.lb
God detekterlng

Fig. Ie
DArI1g deIleIderIng

Installation og tllslutning
1. Fsr installation p~begyndes, skal stll/lmmen afbrydes.
Indatlliings- og kontrolfunktloner
Tldslndstlllil1g
Varigheden af den tid, som Iyset skal V2ere t2endt, efter at sensoren er aktiveret, kan indsttlles fra 10:1:5
sekunder til 5:1:1 mlnutter.
aBS! N§r lampen allerede er aktiveret af sensoren, vii enhver fslgende 4etektering starte tiden forfra.
Lux niveau
Lux kontrol modulet har en Indbygget sensor for dagslys og msrke. Lux- niveauet kan tndstilles fra
dagslys til nat. Oet betyder, at lampen kan taendes om dagen elter om natten alt efter indstilling.
FtJlsomhedsnlve.u
FSlsomhedsindstllllngen bestemmer det omrAde, som sensoren dcekker.-Med knappen "sens" kan dette
omrAde indstllles. Orejes knappen til max., d2ekker sensorenca. 8 meter.
Info:
Lampen vII taende, nAr lampen fAr stll/lm. PIR sensoren gAr dermed Ind i en opvarmnlngsper1ode,
hvorefter lampen Igen slukker.
Lux kontrollen ignoreres, n§r lampen er tcendt. Enhver efterfslgende detektering VII startetiden forfra.
Hvls man vcelger at afprsve og indstille detekteringsomrAdet ved at bev2ege sig I omrAdet, skal lux
Indstillingen stJ pi dagslys.

Teknisk specifikation
Mcerkespa:mdlng:
Mcerkeeffekt:
Detekteringsommde:
Tidsindstilllng:
Lysfl2Jlsomhedskontrol:
Beskyttelsesklasse:
Detektionskredsll2Jb:

220-240 VAC 50Hz
200 W for gledepcerer og 50 W for lysstofrl2Jr
1200 og max. 8 meter
10:1:5 sekunder til 5:1:1 minutter
10-20000 lux (indstHlellg)

IP44
Passiv Infra-Rllfd (PIR)

Probleml_nlng og rid
Problem
Lyset t:.aender lkkBi
er bevaegetse I

nIr der

deIektIonsomrldet
~-~

.-~.----

Lyset tcendes uden grund

Lyset forbllver t.iendt
. Lampen tcendes ogsi i

dagslvs
Detektlonsafstanden bllYer
kortere

Mulig 6rsag
1. Ingen stl11lm
2. Lyskiiden i stykker eller mangler
3. Lys i ncerheden er for kraftfgt
-4.Sensoren venderJ1Jldcert retn~

Nul" ..........

~

1. Varmekilder $Om aircondition, skorstene,
udvendig belysning, forbi~rende biler
ald:iverer sensoren.
2. Dyr/fUg1e ellef" husdyr
3. ForstyrreIser fra til-/frakobllng af andre
elapparater pi samme kredsleb som lampen.
(Denne fejl opt:rceder ikke altid, men kan
skyIdes en defekt kontakt eller et defekt
1ysstof'11iW)
4. Refleksion fra swlrnrmntr1JGGl-eller fra yceg
5. Fo.~ •• ~ fra elektromagnetisk felt
Kontinuertig fejlaktiverlng, se oyenfor•
.Afskaennning

at PIR sens.oren

PIR linsen er snavset

Kontroller forblndelser, slla1~ og
kontakter.
KontroJler/udsklft:
.Flyt sensor :eUer.JyskiJde
Drej sen$Oren vcek fra dlsse
yarmekilder
Del: kan hjcelpe at dreje sensoren
HvIs forstyrrelser er et problem:
- Udsldft kontakt ellef" IysstDI'rJIr
- TilsJut lampen til et separat
kredsleb

Drej sen$Oren
Ayt lampen
Drej sen$Oren
Drej sen$Oren
Rens linsen med en blllld, fugtig klud,
rids lkke linsen

Varme ogfeller vide omglvelser

.-0&51 Aile PIR sensorer er mere frlJlsomme ikoldt og blJrt vejr end i varmt 09 fugtigt vejr.

