ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

DICROMAT / DICROMAT 2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ανιχνευτής κίνησης DICROMAT ανιχνεύει τις αόρατες υπέρυθρες εκποµπές (την θερµότητα) που απελευθερώνεται από ανθρώπους και άλλες πηγές
θερµότητας χωρίς να εκπέµπει καµία µορφή ακτινοβολίας.
Στον ανιχνευτή DICROMAT διάφοροι αισθητήρες κίνησης (πρόσθετοι αισθητήρες) µπορούν να συνδεθούν σε µια µονάδα.
Όταν µία πηγή θερµότητας κινείται κάτω από οποιοδήποτε ανιχνευτή κίνησης, τα εξωτερικά κυκλώµατα ενεργοποιούνται, και µόλις σταµατήσει να
ανιχνεύει κίνηση, απενεργοποιείται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα.
Το κύκλωµα του DICROMAT, καθώς και το κύκλωµα 1 του DICROMAT 2, αντιδρoύν µόνο όταν οι συνθήκες (κατάσταση) του φωτός είναι κάτω από το
όριο το οποίο έχει επιλεχθεί στον κύριο αισθητήρα. Το κύκλωµα 2 του DICROMAT 2 αντιδρά πάντα ανεξάρτητα από την φωτεινότητα.
Tο DICROMAT δεν ενδείνκυται για συστήµατα συναγερµού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1 µονάδα παροχής ρεύµατος :
1 κύριος αισθητήρας
1 προέκταση - καλώδιο 50 cm για δευτερεύοντες αισθητήρες
1 ρυθµιστής απόστασης ανίχνευσης
.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση και συναρµολόγηση των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να πραγµατοποιήται από έναν ειδικευµένο τεχνίτη.
Η συσκευή προστατεύεται εσωτερικά από επεµβάσεις µε ένα κύκλωµα ασφαλείας. Παρ΄όλα αυτά, κάποια ιδιαίτερα ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά πεδία
µπορούν να αλλάξουν την λειτουργία του, για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να εγκαθίστανται κοντά σε επαγωγικά φορτία (µοτέρ, µετασχηµατιστές, κτλ).
Κατά την εγκατάσταση του DICROMAT και των πρόσθετων αισθητήρων πρέπει να γνωρίζουµε ότι η ανίχνευση πραγµατοποιείται όταν γίνεται η
διασταύρωση των ακτίνων ανίχνευσης, για το λόγο αυτό αν η πηγή θερµότητας είναι παράλληλη προς τις ακτίνες, τότε η ανίχνευση θα γίνει σε
µικρότερη απόσταση.
ΧΑΜΗΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΥΨΗΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Στο ανωτέρω σχέδιο, το βέλος δείχνει την διεύθυνση που κινείται το άτοµο ή το αντικείµενο προς ανίχνευση.
Η θερµοκρασία του περιβάλοντος (του χώρου) όπου τοποθετείται το DICROMAT επηρεάζει την ευαισθησία ανίχνευσης και για το λόγο αυτό την
απόσταση ανίχνευσης. Η ευαισθησία είναι µικρότερη σε υψηλότερες θερµοκρασίες, λαµβάνοντας υπ΄όψιν ότι η συσκευή λειτουργεί µε την κίνηση
θερµικής πηγής. Όσο πλησιέστερα στους 36 βαθµούς είναι η θερµοκρασία περιβάλλοντος (στις περισσότερες περιπτώσεις 36 βαθµοί είναι η
θερµοκρασία του ανθρωπίνου σώµατος) τόσο δυσκολότερα γίνεται η ανίχνευση.
Οµίχλη ή βροχή µπορεί να επηρεάσει αρνητικά το πεδίο ανίχνευσης. Τα ρούχα µειώνουν την αποβολή θερµότητας έτσι µειώνεται η ευαισθησία
ανίχνευσης.
Εάν 2 DICROMAT είναι συνδεδεµένα στον ίδιο χώρο, η ακτίνα του ενός δεν θα πρέπει να εισχωρεί στο πεδίο ανίχνευσης του άλλου.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τοποθετείται στο ταβάνι, προσέχοντας να αποφεύγονται οι επιφάνειες υψηλής αντανάκλασης (υγρά), στοιχεία τα οποία προκαλούν αλλαγές στην
θερµοκρασία (καλοριφέρ, κλιµατισµός), ή πηγές φωτός και αντικείµενα που µπορούν να µετακινηθούν στην περιοχή ανίχνευσης µε τον αέρα (κουρτίνες ,
φυτά, κτλ). Κάντε µία τρύπα µε διάµετρο 65 mm. Το πάχος να είναι µεταξύ 5 και 25 mm.
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ. ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΤΕ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗ.
Ανοίξτε το κάλυµα της µονάδας παροχής ρεύµατος.
Συνδέστε την παροχή ρεύµατος σύµφωνα µε το κάτωθι διάγραµµα :

Ελέγξτε προσεκτικά τις συνδέσεις.
Κλείστε το κάλυµα
Ανοίξτε το κάλυµα του αισθητήρα της µονάδας παροχής ρεύµατος.
Συνδέστε τον κύριο αισθητήρα και τους πρόσθετους αισθητήρες σύµφωνα µε τα κάτωθι διαγράµµατα :

Κλείστε το κάλυµα της µονάδας παροχής ρεύµατος.
Εισάγεται την µονάδα παροχής ρεύµατος µέσω της τρύπας στο ταβάνι.
Ασφαλίστε τον αισθητήρα στο ταβάνι. Τοποθετήστε τα πόδια στο εσωτερικό της τρύπας του ταβανιού. Πιέστε δυνατά µέχρι η άκρη του αισθητήρα να
ευθυγραµµιστεί µε το ταβάνι.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
η
Στην 1 σύνδεση ή σε παρατεταµένη διακοπή ρεύµατος, η συσκευή παραµένει ενεργή ακόµη για 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν περνά σε κανονική
λειτουργία.
Στρέφοντας την κεφαλή του αισθητήρα ανίχνευσης πλήρως προς στη µία πλευρά, η ένδειξη “Time 1” και επιλογέας φωτεινότητας εµφανίζονται.
Στρέφοντας στην αντίθετη πλευρά, θα εµφανιστεί ο επιλογέας απόστασης, και στο DICROMAT 2 , θα εµφανιστεί ο επιλογέας “Time 2”.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Για να ρυθµίσετε την απόσταση ανίχνευσης, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία :
Για να ρυθµίσετε το πεδίο ανίχνευσης, γυρίστε τον επιλογέα απόστασης στην µεγαλύτερη θέση (7m), τον επιλογέα φωτεινότητας στην θέση “☼” και
τους επιλογείς “Time 1” και “Time 2” στην µικρότερη θέση.
Μετακινηθείτε µέσα στα όρια του πεδίου ανίχνευσης για να ελέγξετε την κάλυψη. Τα όρια αυτού του πεδίου µπορούν να αλλαχθούν µε τον επιλογέα
απόσταστης (S) µέχρι 7 µέτρα σε διάµετρο µε την συσκευή τοποθετηµένη σε ένα ύψος 2,5 µέτρων.
Το DICROMAT παρέχεται µε έναν περιοριστή περιοχής ανίχνευσης ο οποίος είναι χωρισµένος σε 12 τοµείς µε 2 ύψη τα οποία µπορούν
ισοσταθµιστούν. Για να αποκλείσειτε έναν τοµέα του πεδίου κάλυψης, καλύψτε το ανάλογο σηµείο του φακού µε τον περιοριστή προσαρµοσµένο στις
ανάγκες σας. Κάθε τοµέας καλύπτει µια επιφάνεια 30 µοιρών.
Η κεφαλή του αισθητήρα µπορεί να περιστραφεί σε έναν από τους άξονές της, σε περίπτωση που αλλάξετε να εκτοπίσετε την περιοχή ανίχνευσης.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Υπάρχει µιά κόκκινη ενδεικτική λυχνία µέσα στον αισθητήρα η οποία ανάβει όταν γίνεται η ανίχνευση. Αυτή η λυχνία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
ρύθµιση του πεδίου ανίχνευσης χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί το φορτίο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (µόνο στον κύριο αισθητήρα)
Tο κύκλωµα του DICROMAT καθώς και το κύκλωµα 1 του DICROMAT 2, µπορούν να ρυθµιστούν να αντιδρούν µόνο όταν το φως είναι κάτω από το
επίπεδο επιλογής. Γυρνώντας τον επιλογέα φωτεινότητας στην θέση “☼” θα αντιδρούν κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση φωτεινότητας. Γυρνώντας
στην θέση “" θα αντιδρόυν μόνο σε κατάσταση χαμηλής φωτεινότητας. Το κύκλωµα 2 (T1-T2) του DICROMAT 2 πάντα αντιδρά ανεξάρτητα από
την καθορισµένη φωτεινότητα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ (µόνο στον κύριο αισθητήρα)
Γυρνώντας τους επιλογείς στην ένδειξη "Time 1" και "Time 2" ρυθµίζεται η χρονοκαθυστέρηση αποσύνδεσης.
TEΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή ρεύµατος :
Breaking power :
Συνιστώµενα φορτία :
Κοινές λάµπες
Λάµπες φθορισµού uncompensated
Λάµπες φθορισµού compensated
Λάµπες αλογόνου χαµηλού voltage
Αλογόνου (230V)
Λάµπες οικονοµικές
Κατανάλωση :
Απόσταση φωτεινότητας :
Χρόνος :

Γωνίας ανίχνευσης :
Πεδίο ανίχνευσης :
Θερµοκρασία λειτουργίας :
Είδος προστασίας :
Βαθµός προστασίας :

230 V~ 50 Hz
µ 10 A 230 V~ Cos φ = 1
2200 W
800 W
400 W
1000 VA
2200 W
400 W
DICROMAT: 7 VA (1.1 W περίπου.)
DICROMAT 2: 4.2 VA (3.1 W περίπου.)
2 – 2000 LUX
DICROMAT (L  ): από 6 s µέχρι 12 min.
DICROMAT 2:
- κύκλωµα TIME 1 (L  ): από 6 s µέχρι 12 min.
- κύκλωµα TIME 2 ( T1-T2): από 10 s µέχρι 20 min.
360°
Μέχρι 7 m διάµετρο στα 2.5 m ύψος
-10° C µέχρι +45° C
IP20 σύµφωνα µε EN 60529
II σύµφωνα µε το EN 60335 σε σωστές συνθήκες σναρµολόγησης

DIMENSIONES
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