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HB-SEN 30A

1 . Przeznaczenie:

Wyłącznik z mikrofalowym sensorem dla źródeł światła LED, halogenowych, żarówkowych, świetlówkowych

zasilanych napięciem 1 00-240VAC.

2. Podstawowe funkcje:

• Sterowanie włącz / wyłącz jednym lub wieloma źródłami światła w jednej strefie

• Napięcie zasilające 1 00-240VAC

• Maksymalne obciążenie na wyjściu wyłącznika nie może przekroczyć 500W / 5A

• Regulowany zasięg działania sensora 3-20m

• Regulowane opóźnienie czasu reakcji sensora 1 s-1 0min

3. Opis funkcji sterowania:

• Uruchomienie wyłącznika ON/OFF – włącz/wyłącz poprzez wykrycie ruchu osoby w zasięgu sensora

4. Instrukcja obsługi:

• Podłącz źródło światła oraz sensor do wyłącznika zgodnie ze schematem.

• Za pomocą potencjometrów na sensorze wyreguluj odpowiedni zasięg i czas opóźnienia wyłączenia źródła

• W momencie wejścia osoby w zasięg sensora następuje włączenie źródła światła. Wyjście osoby z zasięgu

sensora spowoduje wyłączenie źródła po ustalonym czasie opóźnienia.

5. Wygląd zewnętrzny wyłącznika z sensorem

Wyłącznik - frontSensor
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6. Sposób montażu i schemat połączeń

• Wyłącznik z sensorem

- napięcie zasilające 1 00-240VAC

- napięcie wyjściowe 1 00-240VAC

W przypadku podłączenia na wyjściu wyłącznika źródła LED upewnij się, czy nie jest konieczne

zastosowanie zasilacza LED.

Podłączenie bezpośrednio źródła o napięciu zasilającym 1 2VDC do wyjścia wyłącznika skutkować będzie

trwałym uszkodzeniem źródła.

7. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

• Produkt powinien być instalowany i serwisowany przez osobę wykwalifikowaną.

• Stopień ochrony urządzenia: IP20. Produkt przeznaczony wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych.

• Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacj i w miejscu montażu w celu uniknięcia przegrzania.

• Nigdy nie podłączaj żadnych przewodów gdy urządzenie jest włączone. Zawsze sprawdź poprawność połączeń

przed włączeniem zasilania w celu uniknięcia krótkiego spięcia.

• Upewnij się, że przewody są prawidłowo osadzone w złączce.

• W przypadku problemów lub wątpl iwości skontaktuj się ze sprzedawcą.
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8. Warunki gwarancji

• Udzielamy 3-letniej gwarancji na zakupiony produkt od daty zakupu, ale nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji

oznaczonej na produkcie.

• Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

- użytkowania niezgodnie z instrukcją

- podłączania elektrycznego niezgodnie z instrukcją

- dokonywania nieautoryzowanych napraw lub samodzielnych modyfikacji

- przepięć w instalacj i elektrycznej. Instalacja powinna posiadać stosowne zabezpieczenia przepięciowe.

- zalania wodą, przegrzania lub też używania produktu w pobliżu chemikaliów.

- informacje nie zawarte w niniejszej instrukcji są uzupełnione w OWS znajdujących się na naszej stronie

www.holdbox.eu.

9. Informacje dodatkowe

• Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w

części) bez wiedzy i pisemnej zgody HOLDBOX.




