Programmering

LK FUGA® PIR 24 V

Som skemaet ‘Programmeringsoversigt‘ viser, er
der følgende programmeringsmuligheder:
- Følsomhed: Rækkevidde for PIR‘en
- Lysmåling: Det aktuelle lysniveau måles
- Fabriksindstilling: Oprindelige indstillinger
af følsomhed og rækkevidde.
Når strømmen tilsluttes, vil lysdioden være tændt i
ca. 60 sek. Først når lysdioden igen er slukket, kan
programmering påbegyndes.
Hvis der under nedenfor beskrevne programmering ikke foretages noget tryk på ‘Program‘knappen i 10 sek., vender enheden automatisk
tilbage til udgangstilstanden. Start da forfra.

507DA311

507D0311

A: 0=uden afdækning, 5=grå, 6=hvid, 8=koksgrå

For din sikkerhed
FARE

Programmering af følsomhed
1. Fjern afdækningen.
2. Tryk 1 gang på ’Program’-tasten.

Livsfare - Risiko for elektrisk stød.
Arbejde på elnettet må kun udføres af autoriseret
elinstallatør, se venligst de landespecifikke regler.
Arbejde på elnettet er f.eks. nødvendig hvis:
• du monterer enheden i en planmonteret dåse
med 230 V kabler.
• en eksisterende afbryder/stikkontakt kombination
skal demonteres.

PIR 24V

Følsomhed

Aktivering, Lysdiode,
antal tryk
antal blink

Tastetryk

Program Lysdiode

1 tryk: Maximal følsomhed rækkevidde 10 meter

1

Lysmåling

2

2

1 tryk: Automatisk måling
(Aktuelt lysniveau registreres)

1

Fabriksindstilling

3

3

1 tryk: Fabriksindstilling, dvs.
Følsomhed: Maximal
Lysmåling: 1000 Lux

1

6 tryk: Minimal følsomhed rækkevidde 4 meter

5. Afvent i 10 sekunder 1 blink fra lysdioden
(varighed 2 sek.)

PIR 24V

Program Lysdiode

4. Programmér nu følsomhed ved tryk på
Program-knappen:

PIR 24V

Program Lysdiode

Konstruktion
1 tryk = Max. følsomhed, rækkevidde ca. 10m
2 tryk = Rækkevidde ca. 8 m
3 tryk = Rækkevidde ca. 7 m
4 tryk = Rækkevidde ca. 6 m
5 tryk = Rækkevidde ca. 5 m
6 tryk = Min. følsomhed, rækkevidde ca. 4 m.
For hvert tryk blinker lysdioden én gang. Max 10
sek. mellem hvert tryk.

1

5. Lysmålingen tager 20 sekunder. Når
lysmålingen er afsluttet: 1 blink fra
lysdioden (varighed 2 sek.)
⇒ Programmeringen er gemt.

Programmering til fabriksindstilling
Herefter fungerer PIR’en efter den netop
indlæste programmering, og lysdioden
vil blinke ved hver detektering af
bevægelse i rummet.
6. Påsæt afdækningen, eller foretag anden
programmering.

⇒ Menu ‘Følsomhed‘ aktiveret.

Lysdiode,
antal blink

1

Program Lysdiode

3. Afvent 1 blink fra lysdioden

Anvendelse

Hvis det omgivende lys er under det indstillede niveau, vil PIR‘en aktiveres, hver gang en bevægelse foregår inden for PIR-sensorens rækkevidde.

Menu

⇒ Programmeringen er gemt.

PIR 24V
LK FUGA PIR 24 V anvendes til styring af lys-,
varme- og ventilationsanlæg mv.
Den kan kun anvendes i styringssystemer
med 24 V spændingsforsyning, f.eks. IHC
Control®.
PIR-sensoren er kun til indendørs brug.
Bemærk, at der ikke er separat klemme for lyssensoren.

Programmingsoversigt

Programmering af Lysmåling
I lysmåling indstilles PIR‘en til til at måle det aktuelle lysniveau. Derfor bør målingen foretages på et
tidspunkt, hvor man føler, at lysniveauet er kritisk
(hverken for lyst eller mørkt).
Programmering foregår som for følsomhed undtagen for nedenstående punkter:
2. Tryk 2 gange på ’Program’-tasten (jvf.
skemaet Programmeringsoversigt).
3. Afvent 2 blink fra lysdioden (jvf.
skemaet Programmeringsoversigt)
⇒ Menu ‘Lysmåling‘ aktiveret.
4. Tryk 1 gang på ‘Program‘-tasten
Lyssensoren måler nu automatisk det
aktuelle lysniveau.

Med denne programmering er det muligt at vende
tilbage til fabriksindstillingerne, som er:
- Følsomhed: Maximal (rækkevidde 10 m)
- Lysmåling: Maximal (1000 lux).
Programmering foregår som for følsomhed undtagen for nedenstående punkter:
2. Tryk 3 gange på ’Program’-tasten (jvf.
skemaet Programmeringsoversigt).
3. Afvent 3 blink fra lysdioden (jvf.
skemaet Programmeringsoversigt)
⇒ Menu ‘Fabriksindstilling‘ aktiveret.
4. Tryk 1 gang på Program-tasten.
Dermed er PIR‘en sat til fabriksindstilling.

Dækning
PIR-detektoren er udviklet til montage i normal
afbryderhøjde

Placering

Nødvendig tilbehør

PIR’en kan f.eks. placeres arkivrum, kælderrum, vaskekælder, depotrum, toiletter, kopirum, rengøringsrum.
Ved placring bør følgende anbefalinger overholdes:
A. PIR´en skal have frit udsyn:

Til indsats uden afdækning skal der tilkøbes
afdækning.

C. Undgå placering i nærheden af ventilations- og airconditionanlæg:

Tekniske data
Forsyningsspænding

24 V DC +/- 20%

Egetforbrug

Max. 10 mA ved 24 V d.c.

Udgang

Open Collector, max. 50 mA

Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C

Dækning som funktion af højde og afstand.

10-1000 Lux

Rækkevidde ved
højeste følsomhed

Max. 10 m @ 25° C på tværs af
zoner

Rækkevidde ved
laveste følsomhed

Ca. 4 m @ 25° C på tværs af
zoner

Dækningsvinkel,
vandret

90° (symmetrisk)

Dækningsvinkel, lodret 22,5° op, 30° ned

D. Undgå træk
B. Undgå placering tæt ved radiatorer og
andre varmekilder:

Lysmåling

E. Må ikke udsættes for direkte sollys eller
reflekterende spejling:

Tilslutning til IHC
Nedenfor er vist et eksempel på hvordan PIR’en kan tilsluttes IHC Control systemet.

Lysniveau for skumringsfunktion

10-1000 lux

Opvarmningstid

< 1 min.

Impulstid

2 sek., minimum

Antal PIR parallelkoblet

Ubegrænset, men kun denne
type

Terminaler

Min. 2 x 1,5 mm2,
max.2 x 2,5 mm2
pr. terminal, stiv leder

Tilslutninger

+24 V, 0 V, PIR-udgang

Kabellængde

Max. 300 m

Modul

1M

Luftfugtighed

5-95% RH

Kapslingsklasse

IP20

Direktiver

Se online katalog

Standarder

Se online katalog

Husk 60 sek. kalibreringstid efter installation

Dækning som funktion af afstand. PIR’en er mest
følsom for bevægelse vinkelter på linien fra PIR til
iagtager.

Rengøring
18 17 16 0V 15 14 13 0V

0V

12 11 8 0V

PIR out
+24 V

IHC Input 24

24 V

Produktet rengøres med en klud, hårdt opvredet
i sæbevand.

Lauritz Knudsen
Schneider Electric Danmark A/S · Lautrupvang 1 ·
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12mm
16 Input, < 1 V @ 30 mA

Vejledningen skal altid
afleveres til brugeren
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