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Liikumisandur
Valgustuse juhtimiseks

LUXA 102-150/150W 102 0 961/62
LUXA 102-150/500W 102 0 963/64

1. Mõeldud kasutamiseks

• Luxa 102 on välistingimusse automaatseks valgustuseks
• Sobiv paigaldamiseks seintele või nurkadesse ( koos adapteriga (ei 

kuulu komplekti))
• Lihtsad pistik-klemmid kiireks ja mugavaks ühendamiseks
• Sobib paljudesse kohtadesse: koridorid, aiad, trepikojad, 

sissepääsud, garaažid, välisparklad jne

2.  Põhilised ohutusenõuded

 TÄHELEPANU

Oht elule läbi elektrišoki või tule!
 Seadet võib installeerida ainult kvalifitseeritud elektrik!

• Seade vastab standardile EN 60669-2-1; IP 55 vastavalt EN 60529
• Mõeldud kasutamiseks normaaltingimustes
• Mõeldud väliseks installatsiooniks

3. Paigaldamine ja ühendamine

Tajuala
Luxa 102-150/150W ja Luxa 102-150/500W : Soovitatav installeerimise 
kõrgus on 2.5m pinnast, tajuala katab umbes 12m nurgaga 150⁰ 

  Et vähendada tajuala , keerake anduripead allapoole.

LUXA 102-150/150W & LUXA 102-150/500W

Külgvaade Pealtvaade

Paigalduse nõuanne
Kuna andur reageerib temperatuuri muutustele, palun vältige 
järgnevaid olukordi:

  Anduri suunamine reflekteerivatele objektidele , näiteks peegel jne.
  Anduri paigaldamine soojusallikate , näiteks ventilatsiooniavade, 
konditsioneeride, valgustite jne. lähedusse.

  Anduri suunamist objektidele, mis võivad tuulega liikuda, näiteks 
kardinad, kõrged taimed jne.

  Kontrollige tajuala jalakäijate liikumisalas, tajuala on kuni 12m .

Ühendusskeem 

 TÄHELEPANU

Hoiatus. Oht elule läbi elektrišoki.
  Paigaldada tohib ainult professionaalne elektrik
  Lülitage välja toide
  Kontrollige, et seade ei saaks sissselülituda
  Kontrollige, et toide on välja lülitatud
  Maandage 

tarbija
lüliti 
(valikuliselt)

Paigalduse protseduur
  Kruvige anduri kaane kruvi lahti
  Eemaldage anduri tagumine plaat kasutades kruvikeerajat

kaane kruvi

 Tõmmake juhtmed läbi kummist tihendite ja ühendage vastavate 
klemmide külge

kummist 
tihend
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 Kinnitage tagumine paneel seinale või nurgaadapteri külge.

 Paigaldage valgusti seinale paigaldatud tagapaneeli külge ja 
kruvige esipaneeli kruvi kinni.

5. Liikumistest ja korrigeerimine

Liikumistesti eesmärk on testida anduri tööd auto režiimis.
 Keerake nupp Time – asendisse. Meter + asendisse ja Lux asendisse 
„Päike&Kuu“.

Liikumistest

Algus          Lõpp

Märkus.  Võib võtta vähemalt 60 sekundit aega, et soojeneda. 15 
sekundit peal toite lülitamist hakkab seade normaal režiimis tööle ja 
liikumistestiga võib alustada.

Testimisprotseduur
 Lülitage toide sisse
 Liikuge tajuala ääres kuni andur on ennast seadistunud ja lülitub 
sisse 15 sekundiks.

 Seadistage nupp Meter soovitud asendisse
 Seadistage nupp Time soovitud asendisse
 Testimisel pööra tähelepanu liikumise suunale 

6. Tehnilised anded

Nimipinge: 230 V ~ +10 %/-15%
Sagedus: 50 / 60 Hz
Seadme omatarve:  umbes 1W/8VA
Kontaktid:  NO-kontakt ( )
Lülitusvõimsus: 10 A  (cos  = 1); 6 A  (cos  = 0,6); 

 3 Ax  (cos  = 0,3);
Hõõglampide võimsus: 1000 W max
Halogeenlampide võimsus: LUXA 102-150/150W: 6x150 W või
    2x500 W max
  LUXA 102-150/500W: 4x150 W või
    1x500 W max
Viiteaeg:  seadistatav 5 s kuni 12 min
Tajuala:  150⁰
Kaitseklass  I vastavalt nõutud installatsioon puhul
Kaitseaste:  IP 55 vastavalt EN 60529
Töötemperatuur:  -15⁰C kuni +45⁰C

4.  Seadistusnupud

Luxa 102-150/150W & Luxa 102-150/500W on kolm reguleeritavat 
nuppu- Lux (valgustihedus), Time (Aeg) ja Meter ( Meetrid)

 Keerake nuppe ettevaatlikult kruvikeerajaga

Nupp Time sätted
• Te saate keerates nuppu seadistada seadme tööaega alates 5 

sekundist kuni 12 minutini peale liikumise tajumist.
• Keerake nuppu soovitud tulemuseni

Nupp Meter seaded
• Keerates nuppu Meter saate muuta anduri tundlikkust – keerates 

– poole vähendate tundlikkust, keerates + poole suurendate 
tundlikkust ( 3 m kuni 12 m)

Nupu Lux seade

• Kui keerate nuppu Lux märgi kuu juurde , siis 
seade töötab pimedal ajal

• Keerates nuppu Päike & Kuu nupule siis vastavalt 
mida rohkem nuppu keerate, seda valgemal ajal 
hakkab seade tööle

• Keerates nupu päris Päike & Kuu märgi juurde 
hakkab seade tööle igal ajal sõltumata kas on 
pime või valge


