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PIRDIM1X

Ř ídící jednotka pro pohybové senzory s regulací jasu jasu pro LED pásky

návod k použ ití

*) Napájecí napě tí nesmí být vyš š í, než maximální napě tí použ itého LED

pásku!

ZÁKLADNÍ POPIS

K ř ídící jednotce lze př ipojit až 4 externí pohybová č idla, soumrakové č idlo a tlač ítka pro vzdálené ř ízení. Pohybová č idla i soumrakový senzor jsou

dodávána samostatně .. Pomocí tlač ítek s š ipkami lze př ímo nastavit intenzitu LED př i sepnutí, v rež imu nastavení (př idrž ení tlač ítka S) pak intenzitu

LED v klidu po setmě ní (noč ní svě tlo), č as sepnutí a prahovou úroveň okolního osvě tlení pro aktivaci noč ního rež imu. Veš keré nastavené parametry

zů stavají ulož ené v permanentní pamě ti i po odpojení napájení.

Č asovač se nuluje př i kaž dém pohybu v zapnutém stavu, LED zhasnou až po uplynutí nastaveného č asu od zachycení posledního pohybu.

NASTAVENÍ

Změ na jasu a blikání LED pásku indikuje nastavené parametry a usnadň uje orientaci ve virtuálním menu nastavení. Vedle svorkovnice je na ploš ném

spoji umístě na ž lutá LED, která kopíruje stav výstupu, takž e lze nastavení provádě t i bez př ipojeného LED pásku, nebo když na LED pásek není od

ř ídící jednotky vidě t. Zelená LED indikuje stisknutí tlač ítka na dotykové klávesnici nebo externího tlač ítka př ipojeného př es konektory.

.

Nastavení jasu př i aktivaci

Tovární nastavení: 100%

Tento parametr lze mě nit př ímo v bě ž ném provozním rež imu. Stiskem tlač ítka +/- nebo A se LED vž dy rozsvítí do nastavené intenzity bez ohledu na

ostatní nastavení. Stisknutím a př idrž ením tlač ítka s š ipkou se zač ne mě nit intenzita pož adovaným smě rem, uvolně ním tlač ítka se intenzita zastaví na

pož adované úrovni a ulož í do permanentní pamě ti. Asi po 5s od uvolně ní tlač ítka př ejde senzor zpě t do bě ž ného provozního rež imu..

Natsavení dalš ích parametrů je nutné provést postupně v rež imu nastavení, který se aktivuje dlouhým př idrž ením tlač ítka S. Pokud si nepř ejete

mě nit parametry v jednom kroku, pokrač ujte k dalš ímu opě tovným stisknutím stlač ítka S, př echod k dalš ímu kroku je ohláš en krátkým zablikáním a

poč et bliknutí odpovídá pozici v menu nastavení. Nastavené hodnoty se ulož í po stisknutí tlač ítka S př i př epnutí na dalš í krok, pokud odpojíte napájení

dř íve, než nastavenou hodnotu potvrdíte stiskem obou tlač ítek, nebude změ na ulož ena. Pokud v libovolné fázi rež imu nastavení po dobu 20s

nestisknete ž ádné tlač ítko, rež im nastavení se automaticky ukonč í. Změ na parametrů posledního kroku nepotvrzeného stiskem tlač ítka S se neulož í.

Krok 1: Nastavení klidového jasu

Tovární nastavení: 0%

Stiskně te a drž te tlač ítko S, dokud LED pásek (ž lutá LED) krátce stroboskopicky nezabliká. Pak se rozsvítí na aktuálně nastavenou intenzitu klidového

jasu (je-li nulová, zhasne). Pomocí tlač ítek s š ipkami (+/-) nastavte pož adovanou klidovou intenzitu v rozsahu 10 úrovní.

Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu stiskem tlač ítka S, změ na se ulož í a LED 2x bliknou na znamení, ž e jste př eš li ke kroku 2.

Krok 2: Nastavení č asu - hrubě

Tovární nastavení: 0s

Minimální č as sepnutí je nastaven trvale na 5s. Celkový č as je pak souč tem hrubého nastavení + jemného nastavení +5s. Nastavením č asu na hodnoty

0+0 bude tedy výsledný č as 5s.

Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastaveného č asu. Hrubé nastavení má 16 úrovní kde 0 (LED jsou zhasnuty) je minimální mož ný č as

0s, maximální intenzita (15) pak odpovídá č asu 2400s (40min) 1 krok je změ na o 160s. Krátkým stiskem tlač ítka s š ipkou ze změ ní hodnota o 1 krok

(LED viditelně změ ní intenzitu). Delš í př idrž ení tlač ítka aktivuje automatický posun až do krajní hodnoty.

Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu stisknutím tlač ítka S, změ na se ulož í a LED 3x bliknou na znamení, ž e jste př eš li ke kroku 3.

Krok 3: Nastavení č asu - jemně

Tovární nastavení: 20s

Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastaveného č asu. Jemné nastavení probíhá stejně jako hrubé s tím rozdílem, ž e 1 krok odpovídá 10s.

Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu stisknutím tlač ítka S, změ na se ulož í a LED 4x bliknou na znamení, ž e jste př eš li ke kroku 4.

Krok 4: Nastavení soumrakového č idla

Tovární nastavení: vypnuto

Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastavené úrovně . Nastavení má 17 úrovní (0-16). Maximální hodnota 16 (nejvyš š í jas LED)

soumrakové č idlo vypne a pohybový senzor je trvale v rež imu noc bez ohledu na okolní osvě tlení. Č ím je vyš š í nastavená hodnota (vyš š í jas LED), tím

je vyš š í prahová hodnota okolního osvě tlení. Hodnota 1 odpovídá cca 10lux, Hodnota 16 (poslední př ed vypnutím) je pak cca 200lx.

Po nastavaní pož adované hodnoty potvrď te změ nu stisknutím tlač ítka S, změ na se ulož í a LED krátce stroboskopicky zablikají na znamení, ž e rež im

nastavení byl ukonč en a senzor se př epne zpě t do pracovního rež imu.

Napájecí napě tí * 9-28V DC

Maximální proud ** 16A

Poč et vstupů pro externí PIR č idla 4

Nastavení č asu cca 5s....43min

Nastavení min. osvě tlení cca 10lux...200lux

Rozmě ry 10x45mm

Spotř eba v pohotovostním rež imu max.20mA
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Č idlo je dodáváno pouze s krátkým kabelem (cca 20cm) k ř ídící jednotce, který je slož en ze 2 č ástí, rozpojitelných konektorem. Prodluž ovací kabel mezi

tyto konektory dodáváme na míru podle potř eby zákazníka.

SOUMRAKOVÉ Č IDLO

Př ipojuje se pomocí 6 pinového konektoru a plochého kabelu. Č idlo komunikuje s ř ídící jednotkou po datové sbě rnici, aby fungovalo spolehlivě , nemě l

by být kabel k č idlu taž ený společ ně s jinými, zejména silovými kabely od napájení, výstupu nebo se síť ovým napě tím. Kabel by mě l být co nejkratš í.

Pokud není soumrakové č idlo př ipojeno, je spínač trvale v rež imu noc, bez ohledu na to, jak je nastavena prahová hodnota. POZOR, detekce

př ítomnosti č idla probíhá pouze př i zapnutí, odpojení soumrakového č idla př i zapnutém napájení způ sobí chybový stav a jednotka nebude fungovat

správně .

POHYBOVÉ (PIR) SENZORY

K ř ídící jednotce je mož né př ímo př ipojit 4 pohybové senzory. Př ipojení je 3vodič ové (Napájení (+/-) a signál), zapojení konektoru pro PIR č idlo je

popsáno na ploš ném spoji - viz obr.1. Signál pro zachycení pohybu je kladný puls napě tí cca 1V až 24V, standardně dodávané senzory generují puls

+5V dlouhý 0,5s. Z výroby je na konektory př ipojeno +5V, v př ípadě potř eby je mož né pomocí př esunutí zkratovací propojky (obr.1) na konektory př ipojit

př ímo vstupní napájecí napě tí 12-24V. Vstup pro PIR č idlo je rovně ž mož né využ ít pro manuální aktivaci svě tla tlač ítkem, které se zapojí mezi napájení

(+) a vstup (IN). Aktivace kteréhokoliv č idla př ipojené na vstupy PIR1 až PIR4 je na ř ídící jednotce detekována č ervenou LED. Svítí-li č ervená LED

trvale, jedná se pravdě podobně o poruchu senzoru, nebo zkrat na př ívodním kabelu.

VZDÁLENÉ Ř ÍZENÍ

Ř ídící jednotka je vybavena 3 konektory pro př ipojení externích tlač ítek ovládání jasu a aktivace. Tato tlač ítka mají ekvivalentní funkci k tlač ítků m na

dotykové klávesnici a umož ň ují tak už ivatelské funkce ovládat i z jiného místa. Mechanické tlač ítko se př ipojuje mezi signál a mínus. V konektoru je k

dispozici i napájecí napě tí 5V (lze př epojit na napájecí napě tí 12-24V) pro př ípadné využ ití k napájení ně jaké formy eelktronického ovládání, lze použ ít

např íklad naš e dotykové senzory L4ETS1.

Obr.1 - Rozmístě ní a zapojení konektorů pro př ipojení PIR senzorů a vzdáleného ř ízení. Zkratovací propojky mezi konektory urč ují, které napě tí je na konektory př ipojeno. Z

výroby (na fotografii) je nastaveno +5V, př esunutím propojky blíž e k okraji desky se př pojí vstupní napájecí napě tí. Napě tí lze volit nezávisle pro skupinu koenktorů pro PIR

senzory (JMP1) a pro skupinu pro vzdálené ř ízení (JMP2). Na vš ech konektorech je vlevo mínus, uprostř ed signál a vpravo plus. Pozor, barvy vodič ů ně kterých kabelů s

konektory ZH1,5mm nemusí vž dy respektovat barevné znač ení. Pokud budete př ipojovat vlastní talč ítka nebo senzory, vž dy zkontrolujte poř adí vodič ů v konektru.

Obr. 2 a 3 - Soumrakový senzor

Vlevo v plastové krabič ce (28x17x11mm) urč ené k

nalepení oboustrannou páskou na rovný povrch.

Vpravo v dutém š roubu (M20) maskované

fresnelovou č oč kou k montáž i do panelu nebo

sádrokartonu. Doporuč ujeme montáž ní otvor 20mm a

aby nad panel vyč ínívala jen č oč ka, tak do hloubky

9mm rozš íř ený na prů mě r 25mm. Pouzdra jsou

vyrábě ná pomocí 3D tisku, taž e povrch není

pohledový a hladký jako u odlitků ze vstř ikovacích

forem.

Obr. 2 a 3 - PIR senzory

Vlevo v miniaturním provedení k zapuš tě ní do panelu,

montáž ní otvor je 16mm a do panelu je potř eba

senzor vlepit. V tomto provedení má pouze 10mm

fresnelovu č oč ku a jeho dosah je tak maximálně 3m.

Vpravo v dutém š roubu (M20) pro montáž do panelu

nebo sádrokartnonu. Montáž ní otvor 20mm. S č oč kou

o prů mě ru 25mm je dosah č idla až 8m.

Tento symbol znamená, ž e tento výrobek nesmí být zlikvidován s bě ž ným
domovním odpadem. Až Vám př estane slouž it, je nutné jej př edat př ísluš né
sbě rně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad
odlož it, kontaktujte Vaš e technické služ by, nebo firmu, kde jste tento produkt
koupili.


