
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. 
Instalaci svěřte odborné firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.
Technické údaje
Vstupní napětí: 230V~50Hz
Příkon spínaný: max. 1000W (žárovka)
                             max.   200W (zářivka)
Příkon v klidovém stavu: max. 0,7W 
Krytí: IP44
Třída ochrany: II.
Detekční úhel: 210° (+ otočení 45° - horizontálně)
                 (+ otočení 30° - vertikálně)
Dosah: max. 12m
Nastavení času: 10 s až 12 min (TIME)
Nastavení soumraku: 30 - 2000 lx (LUX)
Doporučená instalační výška: 2 - 2,5 m
Pracovní teplota: max. 50°C
Materiál: plast
Umístění: interiéry, exteriéry
Rozměry: 110x60x70 mm

Upozornění
Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozená, 
nepoužívejte jej.
Před montáží se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený.
V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.
Nejjistější zaznamenávání pohybu získáte, budete-li se pohybovat ve 
směru kolmém k ose senzoru. (viz obr. 5)
Vlivem rušení elektromagnetického pole, při malém teplotním rozdílu 
pohybujícího se tělesa a okolí, oslnění (např. silným světelným zdro-
jem) může docházet k nesprávné funkci výrobku.
Instalaci by neměla provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace.

NÁVOD NA POUŽITÍ

MODEL: SL2100/B
SL2100/C

PIR senzor
SENZOR 210°

Instalace

UM_SL2100_100513

Čidlo vždy umístěte kolmo ke stěně a orientujte dle šipky.

1) Přišroubujte destičku z čidla na zeď, připojte kabely dle schématu. 
(viz obr.1)
2) Připevněte čidlo k destičce.

Po skončení montáže doporučujeme provést funkční zkoušku a 
následně čidlo nastavit do požadovaného pracovního režimu.
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Princip činnosti senzoru
PIR senzor přijímá infračervené vlny vysílané objekty v oblasti dosahu. Při pohybu objektu v oblasti dosahu senzor 
zaznamená změnu a iniciuje spínací povel „Zapnout světlo“ na nastavenou dobu.

Dosah (citlivost) - (max. 12m)
Pojmem dosah je míněna oblast vytyčena detekčním úhlem a max. dosažitelnou vzdáleností od senzoru. 
Dosah lze měnit také pootočením senzoru.

Nastavení času (zpoždění vypnutí) - TIME  (10s až 12min)
Každým zaznamenaným pohybem dojde k odpočítávání nastaveného času. Při funkční zkoušce je doporučeno 
nastavení na minimum.

Nastavení soumraku (světelná citlivost) - LUX (30 - 2000 lx)
Při funkční zkoušce je doporučeno nastavení na maximum.

Uvedené údaje jsou orientační, mohou se lišit podle polohy a montážní výšky.
Pozice označena  -  nebo  odpovídá minimu a pozice označená      nebo      odpovídá maximu.+
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Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.Všechna práva vyhrazena.
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