SENSORVALGUSTID, 8** seeria,

SOFT START

Elektrienergia kokkuhoid, mugavus, turvalisus.

Tööpõhimõte

Vaadake ka orig. juhendit

Valgusti korpusesse sisseehitatud infrapunasensor (liikumisandur) võtab vastu liikuva objekti poolt (inimesed, autod, loomad jne.) kiirguvat
nähtamatut soojuskiirgust. Elektrooniliselt muundatakse soojuskiirgus elektripirni või ka mingi muu tarbija töö juhtimiseks. Infrapunasensor ei toimi
läbi tõkete (seinad, klaas, jne).

Seadistused
1. Taimer - tarbija (nt. elektripirni) väljalülitamise viivitusaeg.
Tavaliselt on seda võimalik reguleerida 10 sek – 15 min kellakujulise tingmärgiga tähistatud nupu abil. Tehase poolt tarnituna on see reguleeritud
minimaalseks.
Reguleerimiseks hoida nuppu all, kuni punane valgusdiood (LED) vilkuma hakkab. Hoida nuppu samakaua all, kuikaua vajatakse põlemisaega.
Lühima põlemisaja saavutamiseks vajutage kaks korda lühidalt . Nupp toimib ringlülitina.
2. Hämaralülitus.
Normaaltingimustes pole vaja, et pirn süttiks päevasel ajal, kui keegi satub sensori tööalasse. Hämaralüliti valgustundlikkust, millal sensor rakendub
on võimalik seadistada 2 – 2000 lux-ni. Selle funktsiooni tingmärgiks on “kuu”. Vastavalt Teie vajadustele rakendub liikumisandur ka päevasel ajal .
Soovides leida mingi vahepealne asend, mis vastab Teie poolt sobivale hämarusele, et valgusti hakkaks toimima - hoidke samal ajahetkel nuppu all
niikaua, kuni hakkab vilkuma punane valgusdiood. Tehase seadistuse (4 luksi) taastamiseks hoidke nuppu all niikaua, kuni vilgub punane
valgusdiood.
3. Heleduse reguleerimine (NB! Säästurezhiim ).
Pimeduse saabumisel lülitab hämaralüliti pirni põlema vastavalt Teie reguleeringule võimsusega 0 – 100%. Tavaliselt seadistatakse pirn põlema
võimsusega umbes 10-20W . Sellest valgushulgast piisab, et mitte ära eksida täielikus kottpimeduses. Kui nüüd liikuda sensori tööalasse, lülitub pirn
põlema täisvõimsusega Teie poolt seadistatud ajaks. Tingmärgiks on elektripirn. Lüliti abil on võimalik sujuvalt reguleerida säästurezhiimi seadistuse
heledust. Reguleerimiseks hoida lihtsalt näppu lülitil saavutamaks vajaliku valgustugevuse. Nupp toimib ringlülitina

Üldist
Steinelil on 6 erinevat tüüpi sensorit, mida liigitatakse tööalanurga järgi: 120°, 140°, 180°, 240°, 300°, 360°.
Sensoritüübid (180°, 240°, 300°, 360°) on uuema põlvkonna mudelid ning tänu uuele läätssüsteemile ja teistele täiustustele on nende eelisteks, et
sensor “kombib” ümbrust ruumis väga tiheda kiirtevihuna, mille tulemuseks on see, et ükski objekt ei jää avastamata etteantud tööalas. Sensori
tööala on võimalik piirata, kas tema korpuse pööramisega või vastavate katikute paigaldamisega. Neid katikuid on võimalik lõigata (nt. kääridega)
parajaks vastavalt Teie soovile. Selleks võib tekkida vajadus siis, kui ei soovita, et soovimatus suunas sensor rakenduks.

Montaaž
Esiteks, võtke kinnitusplaat, asetage see seinale ja märkige puurimiskohad. Juhet on võimalik valgustite korpusesse viia, kas läbi kinnitusplaadi
vastava ava või korpuse külje pealt. Olenevalt mudelist tuleb eelnevalt eemaldada juhtmeavauste katted, kas surudes või lõigates noaga need välja.
Hiljem asetage nendesse avadesse kaasasolevad kummist tihendid.
Kui olete juhtme kinnitusplaadist läbi juhtinud, kruvige plaat seina külge. Lõigake juhe parajaks ja puhastage soonte otsad. Enne veenduge, et
juhtmes ei oleks voolu. Kontrollige seda nt. pingeindikaatoriga.
Valgustitel kasutatakse kolmejuhtmelist ja eraldi sensoritel neljajuhtmelist süsteemi:
L=
faas, must juhe
N=
neutraal (0 juhe), sinine
L’=
eraldi sensoritel valgusti ühendamiseks, pruun juhe
PE = kaitsejuht, kolla-rohelise triibuline
Juhtmed ühendage juhtmeklemmide abil järgmiselt:
1. must juhe ( L ) ühendage faasiga
2. sinine juhe ( N ) ühendage neutraaliga
3. kolla- roheline kaitsejuhiga (tavaliselt eraldi klemm)

Garantiitigimused.
See STEINELi toode on valmistatud ülima täpsusega, kontrollitud kehtivatele eeskirjadele vastavalt töötamise ja ohutuse suhtes ning veel täiendavalt
läbinud pistelise kontrolli.Garantiiaeg on 36 kuud ja algab päevast, mil toode osteti. Meie kõrvaldame puudujäägid, mis põhinevad materjali- või
tootmisvigadel. Garantiiremondis teostatakse vigaste osade remont või väljavahetamine meie valikul. Garantiiremonti ei teostata kuluvatele
detailidele, kahjustuste ja vigade puhul, mis on asjatundmatust käsitlemisest või hooldamisest, aga ka toote mahakukkumisest põhjustatud.
Kahjustuste edasilevimine võõraste esemete juures on välistatud.Garantii kehtib ainult siis, kui koost lahtivõtmata ja hästi pakitud aparaat koos
kassatseki või arvega (ostukuupäev ja müüjatempel) on vastavasse teeninduspunkti saadetud või esimese 6 kuu jooksul müüja kätte tagasi
viidud.Remonditeenindus:Peale garantiiaja lõppu või vigade puhul, millele ei ole garantiid remondib aparaadi meie töökoda. Palun saata hästi pakitud
toode.
“Steineli” tööriistade volitatud maaletooja AS FORTRONIC aadressil Tartu, Teguri 45c, tel. 7 475 208, 7 303 939 faks 7 367 229.
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