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1. Toote karakteristika

•Passiiv-infrapuna  liikumisandur lakke
•Ringline tuvastuspiirkond 360°, kuni Ø 9 m (64 
m2)
•Automaatse liikumise ja valgustiheduse kontroll
•Kombineeritud valguse mõõtmine
•Kanal A valgus: relee, 230 V
•Täisautomaatne seade
•Valgustiheduse lülituse väärtuse on seadistatav, 
õppimisefunktsioon
•Pulssfunktsioon trepikojalülitile

•Seadistatav ajaviide
•Tundlikkuse seadistamine
•Valmis kohe kasutamiseks, tehase poolt 
eelseadistatud
•Testrežiim tööfunktsiooni ja tuvastusala 
kontrollimiseks 

•Paigaldamine vedrukõrvadega ripplakke, tüüp 

DE
•Pindpaigaldusege lakke, tüüp AP
•Kasutaja pult „theSenda S“ (valikuline)
•Seadistaja pult „SendoPro“(valikuline)

•Hoolduse pult „theSendaP“ (valikuline) 
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2. Turvalisus

Surma oht läbi elektri-šoki või tule!
 Paigaldamine peab olema läbi viidud
professionaalse elektriku poolt!

HOIATUS

•Paigaldamisel tuleb jälgida  Eesti Vabariigis
kehtivaid  tööohutuse norme
Veenduge pinge puudumise kaablis enne 
paigaldamist! 

3. Mõeldud kasutamiseks
Liikumisandur on mõeldud siseinstallatsiooniks. 
Liikumisandur on ette nähtud kasutamiseks üksnes 
lepinguliselt kokku lepituks tootja ja kasutaja vahel. 
Igasugune muu kasutamine loetakse 
vastuvõetamatuks. Tootja ei vastuta sellest tuleneva 
kahju hüvitamise eest.

Tööd elektrisüsteemidel võivad läbi viia ainult elektrikud  
vastavalt tehnilistele eeskirjadele kohaldatud elektriga.

Seade on hooldusvaba. Juhul kui seade on avatud , 
siis tootegarantii katkeb.
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4. Funktsioonid
Liikumisandurit kasutatakse peamiselt kohtades, 
kus liigutakse pidevalt näiteks koridorid, 
trepikojad, tualetid, keldrid ja garaažid. Seade on 
mõeldud lihtsa ja tõhusalt energiat kontrolliva 
valgustusena. Lüliti kontakt "light" lülitab 
valgustuse sisse objekti liikudes ja piisava valguse 
puudumisel ja välja liikumise puudumisel.

Funktsionaalne kirjeldus










Kanal A valgus 

Lülitamise vajalikkust kontrollitakse kohal oleku 
ja taustavalguse poolt.  Lüliti kontakt kanal A

1-Kombineeritud valgustiheduse mõõtmine
2-Liikumise tuvastamine
3-Kunstlik valgus
4-Päevavalgus



valgus kustub ajaks kui kedagi ei ole läheduses ning 
läheb põlema jälle kui keegi on läheduses. See 
avaneb hilinemisega, kui ruumist on lahkutud pärast 
määratud aja viidet.

Ajaviide
Ajaviide võimaldab valguse väljalülitust pärast seda, 
kui ruumist on lahkutud. Ajaviide on reguleeritav 
vahemikus 10 sekundit kuni 60 minutit.

Täisautomaatne
 Valgustuse juhtimine toimib täieliku 
automaatsusega mugavuse tõstmiseks.
"Täisautomaasus" lülitab tuled ise sisse ja välja 
automaatselt.

Impulsi funktsioon
Ajaviit sätet impulss saab kasutada olemasoleva 
trepikojalülitiga. Selleks, et nii teha, valgustuse 
väljund saadab iga  10 sekundi tagat impulssi 
kestvusega 0,5 sekundit kui inimesed on kohal või 
on pime.

5. Tuvastusala. Detection areaRRõõ
The Mova S ümmarguse tuvastuspiirkond on  
keskmise suurusega. Pange tähele, et liikuvat isikut 
saab tuvastada erinevate suurustega alal. Soovitatav 
paigalduskõrgus on 2,0 m-4,0 m. Kui paigaldada  

4.0 m. As installation height increases, the 
sensitivity of the presence detector decreases. The 
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kõrgemale, siis anduri tundlikkus väheneb. Ka suureneb 
ala, kus tekib nn. pime ala tuvastuskiirte vahel. 
Tuvastust võib mõjutada ka ümbritseva keskkonna 
temperatuuri tõus.

Paigaldamine

kõrgus (A)
Likuv isik
Otse anduri 
suunas (r)

Liikuv isik
 Risti(t) 

2.0 m 5 m2 Ø 2.5 m 38 m2 Ø 7 m
2.5 m 7 m2 Ø 3 m 38 m2 Ø 7 m
3.0 m 13 m2 Ø 4 m 50 m2 Ø 8 m
3.5 m 13 m2 Ø 4 m 50 m2 Ø 8 m
4.0 m 13 m2 Ø 4 m 64 m2 Ø 9 m

Valgustiheduse mõõtmine
Liikumiandur mõõdab ümbritseva keskkonna 
heledust alla avanurga u. 120 kraadi. Paigalduskoht 
on valgustiheduse mõõtmise kohaks. Valgustiheduse 
mõõtmine on välja lülitatud, kui relee on sisse lüli-
tatud asendis. 
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Sobivate valgustite võimsused
Liikumisandur on mõeldud tööks 
luminofoorlampidega, kompaktluminofoor-
lampidega ( nn. säästulampidega), halogeen/
hõõglampide ja LEDidega. Maksimaalne lülitatavate 
valgustite arv on piiratud valgusti poolt tekitava 
kõrge nn. tõukevooluga ( inrush current) 
sisselülitamisel. Välise kontaktori kasutamine aitab 
suurte koormuste korral. Kõik lülitatavad 
koormused peavad olema korralikult mahasurutud.

Kui valgustiheduse mõõtmine on deaktiveeritud, 
kanal A valgus lülitub alles sõltuvalt liikumisest. 
(Valgustiheduse väärtus seatud 
kaugjuhtimispuldiga).
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6. Paigaldamine

Lakke paigaldamine

Paigaldamine ripplakke paksusega 0,5 mm kuni 3 
cm. Lakke väljalõike ava läbimõõt peab olema 62
mm ja 70 mm vahel. Kaabli tõmbetõkis on kasutatav
koos kaablisidemega (laius: 3,5-4,8 mm).
Detektor nõuab selget vaatenurka inimestele.
Paigaldamise kõrgus ei tohi olla väiksem kui 1,7 m ja
ei tohiks ületada 4 m.
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Pinnapealne paigaldus lakke

20°
open

b

e

a

d

c

b

c

� Pööra anduri    kaant 20 vastupäeva kuni klõpsatab.
� Eemaldage anduri kaan
� Tehke andurisse vajalikud avad kaabli jaoks

ettenähtud kohta 
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� Kinnitage anduri alus lakke kinnitusava
kaudu.

� Ühendage juhtmed vastavalt tähistele sisse 
lükatavatesse terminalidesse; kaabli  ristlõige 0,25-2,5 
mm.

� Kinnitage anduri kokkupanek (a), jälgides, et
sisestate pistikühendusosad (e)

7. Lülitamine
Liikumisandurid töötavad  vooluahela juht. 
Paralleelse ühendusega skeemi puhul tuleb 
tagada, et kõik paralleelselt ühendatud 
detektorid on ühendatud samasse faasi.

AC / DC

H2H1L’



13

Individuaalne lülitumine

Individuaalsel lülitumisel tuvastab andur inimese 
olemasolu ja kontrollib valgustustiheduse taset ning 
juhib valgustust. 

8. Sätted
Liikumisanduril theMova S-l ei ole  potentsio-
meetritega  seadistust. Liikumisandur on  tehase-
seadistusega,  olles töövalmis. Puldi
„SendroPro 868-A“  või „theSenda P“ 
kaugjuhtmispuldiga saab sätteid muuta.

Seadistamine puldiga

Järgnevad parameetird võivad olla küsitletavad või 
muudetavad läbi kaugjuhtmispuldi nii 
paigaldamise ajal kui ka kasutamisel. 
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Parameeter Kirjeldus Saab 
küsida
Sendo-
Pro

868-A

Saab 
muuta

Sendo-
Pro
868-A

Senda P

Valgustihe-
duse 
väärtus Ka-
nal A valgus

Väärtuse vahemik
lux x x x

Mõõtmine väljas x x

tegelik väärtus

Väärtuste vahemik
lux X

Valgustuse 
ajaviide

Väärtuse vahemik 
sekundides ja 
minutites

x x

Pulss x x
Tundlikuse 
tuvastamine 
(PIR)

Väärtuse vahemik 
astmetes x x

Grupi
aadress 
kanal A
valgus

Kõik / I / II / III x

LED-ekraani 
liikumine Väljas / Sees x

Parameetrid saadetakse liikumisandurisse puldi 
„SendoPro 868-A“   „theSenda P“  infrapuna 
kaudu. Muudetud parameetrid rakendatakse 
otsekohe .

Saab 
muuta

Valgustihe-
duse 
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Koos „SendoPro 868-A“ juhtimispuldiga, võivad 
parameetrid olla küsitletavad saates väärtuseid 
astmete kaupa detektorile.  Kui saadetud väärtused 
on alla määratud parameetri, siis süttib LED 
märgutuli korraks. Kui saadetud väärtused on 
võrdsed või üle määratud parameetri, siis vilgub 
LED märgutuli 2 sekundit.

Kontrollimine kaugjuhtimisel (käsud)
Kontroll-
käsk

Kirjeldus Saab
teostada 
SendoPro
868-A

 Saab 
teostada 
Senda P

õpetus
kanal A 
valgus

Just mõõdetud 
valgustiheduse väärtus 
aktsepteeritakse kui 
valgustiheduse lülitamise 
väärtust. Väärtused 
väljaspool lubatud 
vahemikku seadistatakse 
automaatselt vastavalt 
piirnormile.

x x

Lülita 
sisse/välja

Valgustusgruppi saab 
lülitada sisse ja välja x x

Katvuspiirkonna
test Sisse / Välja x x

Taaskäivita Taaskäivitamise detektor x x
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Kontroll- 
käsk

Kirjeldus

SendoPro
868-A

 -Senda P

Tehase
määrused

Määra kõik 
parameetrid ja seaded 
tehase määruste järgi

x

Valgustihedussätte  muutmine läbi Kanal A 
Valgustiheduse lülitamise väärtus määrab 
miinimum soovitud valgustihduse. Hetkel 
valitsevat valgustihedust mõõdetakse allpool 
liikumisandurit. Kui valdav valgustihedus on 
ülemineku väärtusest väiksem, siis valgustus 
lülitub sisse niipea, kui avastatakse liikumine.
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Väärtuse vahemik

Lux väärtused koos "SendoPro 868-A" 
juhtimise puldi "

theSenda P"  saab seadistada

.

30 - 3000 Lux

30, 300, 
500, 800 lux

-Valgustiheduse mõõtmise välja lülitamine
Kanal A  valgustus lülitatakse ainult

liikumise järgil

Mõõtmine 
väljas

Nupp

Ajaviide Kanal A 
valgus
Väärtuse vahemik

Reguleeritavaid väärtuseid 
"SendoPro 868-A" juhtmise puldiga. 
"theSenda P" paigaldamine puldiga.

10 s - 60 min 

10 s, 30 s, 60 s, 
2 min, 10 min, 
20 min, 60 min
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Trepikojalüliti juhtimine (0.5 
s "sees" / 10 s "väljas")
"SendoPro 868-A"
"theSenda P"

Pulsi
Nupp 1

Tuvastamise tundlikkus
Detektoril on 5 tundlikkuse astet . Tehase seadistus 
on keskmine tase (3).  
Kui testi tuvastusala kohta  on valitud, siis 
tundlikust ei suurendata.
„SendoPro 868-A“ juhtimise puldiga saab valida 
tasemed 1 kuni 5 ja saata detektorile. Koos 
„theSenda P“ paigaldamise kaugjuhtimise puldiga, 
tundlikkust saab suurendada või vähendada ühe 
astme võrra iga nupuvajutusega.

Tase Tundlikkus
1 väga vähetundlik

2 vähetundlik
3 standard
4 tundlik
5 väga tundlik

Grupi aadress kanal A valgustus      
Seda parameetrit rakendatakse, kui kasutatakse 
„the-Senda P“ kasutaja kaugjuhtmispulti.   
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Rühma aadressit saab määrata kanal A valguseks.
„SendoPro 868-A“ või „theSenda S“ saab kasutada 
grupi aadressi programmeerimiseks detektoris. 

Grupiaadressi väärtuse vahemik

Reguleeritavad väärtused "SendoPro 868-A" I, II , III , All

Reguleeritavad väärtused"theSenda S" I, II

LED senorigaiga liikumise tuvastamine

Liikumise tuvastamise saab kuvada põleva LEDiga

Väärtuse vahemik

LED ei põle liikumise ajal Väljas

LED lülitub sisse, kui avastatakse liikumine, 
muidu lülitub välja.

Sees

Seadistamine võimalik ainult koos „SendoPro 868-
A“.

Tehase seaded
The theMova P360-100 liikumisandur on 
varustatud järgmiste parameetriliste väärtustega:

Parameeter Väärtus
Valgustiheduse väärtus Kanal A 
valgus 300 lux

Valgustuse ajaviide 10 min
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Parameeter Väärtus
Tundlikkuse avastamine (PIR) Aste 3
Grupi aadress Kanal A valgustus T
LED ekraani liikumine Väljas

9. Käivitamine

Ülemineku käivitamine
Iga kord kui andur pingestada, läheb andur 30 
s. käivitumisrežiimi ja peale seada töörežiimi.  

 LED anduris kuvab hetkeseisus:

1.Käivitamise etapp (30 sekundit)
•Punane LED vilgub iga sekund, lüliti kontakt 

on suletud (valgus põleb).Ühendused on seega 
ka automaatselt kontrollitud.

•Detektor ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaa-
lidele.

•Kui keegi ei ole hetkel liikumas , siis kontakt 
avaneb 30 sekunditpärast.

2.Töötab
Detektor on töövalmis (LED väljas) 
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Tuvastusalatestimine

Testrežiimiga tuvastuspiirkonna kontrollimiseks 
kasutatakse, et kontrollida tuvastusala. 
Testrežiimiga jägitavat ala saab aktiveerida  
„Sendo-Pro 868-A“ juhtimispuldiga või „the-
Senda P“ paigaldamise kaugjuhtmispuldiga.   

Seadistamine testrežiimiks puldiga.

•Andur läheb otse testrežiimi, kui testrežiim on
seatud juhtmispuldi kaudu:
□ Iga liikumine indikeeritakse LED-i poolt.
□ Relee sulgub peale liikumist.
□ Kui kedagi pole läheduses, siis relee

kontakt avaneb peale 10 sekundit.
□ Valgustiheduse mõõtmine deaktiveerub, detektor ei

reageeri valgusele.
□ Valgustiheduse õpetamist ei saa aktiveerida

testrežiimil
•Testrežiim lõppeb automaatselt pärast 10 minutit.
Detektor teostab uue käivituse (vaata
sisselülitamise käivitumist)

10. Tehnilised andmed

Tööpinge 230 V AC +- 10 % 
Sagedus 50 Hz
Ülevoolu kaitseseade  13 A
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Energiatarve umbes 0.5 W
Paigalduse tüüp Lakke paigaldus
Soovitatav 
paigalduskõrgus

2.0 – 4.0 m

Minimaalne kõrgus > 1.7 m
Tuvastusala horisontaalselt

vertikaalselt
360°
120°

Maksimaalne vahemik Ø 4 m (Mh. 3 m) / 13 m2 
radiaalne liikumine 
Ø 8 m (Mh. 3 m) / 50 m2 
tangentsiaalne liikumine

Seade  valgustiheduse väärtuse 
vahemik

30 – 3000 Lux

Valgustuse ajaviide A valgus 10 s – 60 min / Pulss
Kanal A valgus Relee 230 V / 10 A, 

µ-kontakt
Max. lülitusvõimsus cos j = 1 
takistuskihiga

2300 W 

Max. lülitusvõimsus cos j = 0.5 1150 VA 

Max. lülitusvõimsus LED 

Juhendi väärtuses

vaata vastavalt tootjat  
cos j
< 2 W : 25 W / > 2 W : 70 
W

 max. tagasivoolu väärtus 
( inrush current)

400 A / 200 µs

Maksimaalne number EBs T5/T8 10 x 54/58 W, 16 x 
35/36 W
5 x 2 x 54/58 W
8x 2x 35/36 W 

Ühenduse tüüp Pistikklemmidega
Max. kaabli ristilõige max. 2.5 mm²
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Kaitse  aste: theMova S360-100 
DE

Kaitse reiting: theMova 
S360-100 AP

IP 20 
IP 40 paigaldatud olekus 

Ümbritsev temperatuur -15 °C to +50 °C
CE Vastavusdeklaratsioon See seade vastab EMC 

direktiivi kohastele 
ohutusnõuetele 
2004/108/EC ja NSR 
2006/95/EC.

Toote ülevaade

Paigaldus
tüüp

Kanal Töö-
pinge 

Värv Tüüp Toote nr.

Lakke 
Paigaldus

Valgus 230 V 
AC

Valge theMova 
S360 -100 
DE WH

1030560

Lakke
paigaldus

Valgus 230 V 
AC

Hall theMova 
S360 -100 
DE GR

1030561

Lakke
paigaldus

Valgus 230 V 
AC

Spetsiaalne
värv
vastavalt

kliendi 

soovile

theMova 
S360 -100 
DE SF

1030563

Lakke 
paigaldus

Valgus 230 V 
AC

Valge theMova 
S360 -100 
AP WH

1030550

IP54
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Lakke 
paigaldus

Valgus 230 V 
AC

Hall theMova 
S360 -100 
AP GR

1030551

Lakke 
paigaldus

Valgus 230 V 
AC

Spetsiaalne 
 värv 
vastavalt 
 kliendi 

soovile

theMova 
S360 -100 
AP SF

1030553

Veaotsing

Rike Põhjus
Valgustus ei 
lülitu sisse, kui 
kohalolek on 
avastatud 
pimedas

Lux väärtus on liiga madal; valgustus oli 
välja lülitatud theSenda S kaudu; isik ei 
asu kontrollitud piirkonnas; takistus(ed) 
segavad avastamist; ajaviide on seatud 
liiga madala peale

Valgustus ei 
lülitu välja ja/või 
lülitub 
spontaanselt, kui 
kedagi läheduses 
pole

Oodake ajaviidet;
Termiliste häirete allikad kontrollitud 
piirkonnas: soojapuhur, hõõglambid/
halogeenkohtvalgustid, liikuvad objektid 
(nt. rippuvad kardinad avatud akende 
ees); 
Koormus (EBs, releed) pole vastav.

Vigane vilkumine 
(4 x sekundis)

Viga kontrolltestis; 
Seade pole korralikult toimiv!
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LEDi põlemine

LED Kirjeldus
Vilkumine 
1
sekundi
tsükliga

Liikumisandur on käivitamise faasis

Virvendus 2
sekundiks
Valgus 
põleb 
lühidalt

Kaugjuhtimispuldi kaudu saadetud käsk 
infrapunaga lükati tagasi liikumisanduri poolt. 
Käsk ei kehti. Kontrollige anduri tüüpi või kas 
parameetril on valitud tüüp "SendoPro"

Kiire 
vilkumine

Vigane vilkumine; Liikumisandur on leidnud 
vea

Põlemine või
väreleb 

korrapäratult

 Liikumisandur on tuvastusala testežiimil või 
"LED kuvab liikumise" on aktiveeritud. LED 
ekraan kuvab avastatud liikumise

Garantii

ThebenHTS liikumiandurid on valmisatud hoolega 
ja kasutates "stae of the art" tehnoloogiat ja kvaliteet 
on kontrollitud. ThebenHTS AG tagab seetõttu 
perfektse töö, kui toodet kasutada õigesti. Veateate 
ThebenHTS AG täidab garantii üldiste 
tingimustega. Pange eelkõige tähele:

Kaugjuhtimispuldi kaudu saadetud käsk 
infrapunaga võeti vastu liikumisanduri poolt
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Me oleme kohustatud parandama või asendama nii 
kiirelt kui võimalik kõik kombonendid tarnitud 
seadme, mis on muutunud defektseks või 
kasutamiskõlbmatuks silmnähtavalt halva materjali 
tõttu, vigane ehitus-või mittetäielik tarne kehtib 
garandiiperioodi lõpuni.

Tagastamine

Kui teil on garantiinõue, siis palun tagastage seade 
asjakohasele edasimüüjale koos saatelehe ning 
lühikese vea kirjeldusega.

Tööstusomandi õigused
Disain, samuti nagu riistvara ja seadmed nendel 
toodetel on kaitstud autoriõigusega.

•Garantiiperiood kestab 24 kuud alates valmista-
mise kuupäevast.

•Garantii kaotab kehtivuse, kui teie või kolmas
isik teeb muudatusi või remondib seadet.

Kuivõrd liikumisandurid on ühendtud
kontrollitud tarkvarasüsteemiga, siis siinkohal
garantii kehtib ainult siis, kui näidatud liides
spetsifikatsioonis kirjeldatud
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Dimensioonilised joonised

theMova S360-100 DE

theMova S360-100 AP



28

11. Lisad

SendoPro 868-A
Item No: 9070675 
Details > www.theben.de

theSenda S
Item No: 9070911
Details > www.theben.de
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theSenda P
Item No: 9070910 
Details > www.theben.de

12. Kontakt
Maaletooja
Vallin Baltic AS
Mäepealse 2
12618Tallinn
Tel. +3726593200
www.vallin.ee

info@vallin.ee
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Kõik riigid väljaarvatud Šveits 
Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch
GERMANY
Phone: +49 7474/692-0
Fax: +49 7474/692-150 Hotline
Phone: +49 7474/ 692-369 
hotline@theben.de
www.theben.de


	1.	Product characteristics
	2.	Safety
	3.	Intended use
	4.	Function
	Functional description
	Channel A light ￼

	5.	Detection area
	Brightness measurement

	6.	Installation
	Ceiling installation
	Surface mount on ceiling

	7.	Switching
	Individual switching

	8.	Settings
	Parameters via remote control
	Control commands via remote control
	Brightness switching value Channel A light￼
	Time delay channel A light￼
	Detection sensitivity
	Group address channel A light￼
	LED display motion
	Factory settings

	9.	Start-up
	Switching behaviour
	Test detection area

	10.	Technical data
	Product overview
	Troubleshooting
	LED display
	Guarantee
	Dimensional drawings

	11.	Accessories
	12.	Contact



