
MANUAL DE INSTALAÇÃO

/ (+351) 234 543 562
MORADA
Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova 
3850-501 Branca

Vice nt e & Campos, Lda
Nº Contribuinte: 505 375 630
Capital Social: € 65.000,00

Reg. C.R.C. Albergaria-a-Velha 
sob nº 902

w /  vicentecampos.pt
/ geral@vicentecampos.pt / (+351) 234 543 836

Instruções de instalação:
1. Faça um furo de Ø20 mm na posição desejada antes da
instalação.
2. Introduza o cabo através do orifício.
3. Fixe o sensor na posição correta e certifique-se que o
comprimento do cabo é suficiente para alcançar o
controlador.
4. Ligue o cabo de sinal ao controlador, ajuste o ângulo do
sensor rodando-o se for  necessário para delimitar a zona
de deteção do sensor. Seguidamente pressione com a mão
para embutir o sensor.
5. Uma vez que o esquema esteja corretamente instalado,
ligue o cabo de entrada da rede elétrica e espere pelo menos
45 segundos. O detetor estará pronto para a sua utilização.
6. Acenda a alimentação e espere uns 40 segundos, o detetor
estará pronto para o funcionamento normal.
7. Regule o temporizador com uma chave de fendas. Pode-
se ajustar entre 10 segundos a 3 minutos, mediante uma
rotação de 180º (rodar meia volta).
Área de deteção:
1. A marca do sensor deve ser paralela ao chão / solo.
2. Altura de fixação : 1~2 m de altura relativamente ao
chão.
3. O detetor deve colocar-se longe de objetos em movimento.
Especificações:
1. Tensão de entrada: AC 100V-240 V, 50/60 Hz
2. Intervalo de temporização: 3 seg ~ 4 min 30 seg.
3. Carga máxima de iluminação: ver tabela nº1

Detetor de movimento com temporizador regulável.
Alto intervalo de voltagem de entrada: AC 100V~ AC 240V.
O controlador acende o interruptor de saída quando se
deteta o movimento do corpo humano.
E apagar-se-á automaticamente depois do tempo pré-
estabelecido pelo utilizador, sempre que não detete o
movimento do corpo humano no seu raio de deteção.
Informação adicional para a instalação:
A ligação deste dispositivo, deverá ser realizada unicamente
por um especialista qualificado.
A unidade só pode ser usada como sensor interruptor do
controlador, e só é apta para uso interior. Proteger o
controlador contra a humidade e o  calor. O intervalo de
temperatura para o funcionamento ótimo do sensor é de -
20 a +50 ° C.
As cargas conectadas ao detetor de movimento devem ser
estritamente acordes com as especificações de carga
apresentadas na tabela Nº 1.
Se o detetor de movimento for utilizado para outros fins que
aqueles aos quais originalmente foi destinado ou se for
ligado / instalado de forma errada, a responsabilidade não
pode ser assumida pelos possíveis danos causados.
Notas de instalação:
1. O sensor deve ser montado a 1~2 metros acima do chão
/ solo.
2. O uso do sensor em ambientes com temperatura extremas
ou fora do intervalo de trabalho (de -20 a +50 ºC), assim
como o uso de objetos em movimento, dentro da área de
deteção do sensor, podem alterar o funcionamento do sensor
(Por exemplo, o ar acondicionado, vapor, fumo, etc.)

RECOMENDAÇÕES:
-Em caso de deterioraçao do cabo, o mesmo deverá ser
substituido por um profissional devidamente qualificado
para o efeito.
ESTE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ
EMCONFORMIDADE COM A DIRECTIVA EUROPEIA
DE BAIXA TENSÃO LVD 2006/95/CE E
EMCONFORMIDADE COM A DIRECTIVA EUROPEIA
DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICO EMC
2004/108/CE

 

100~120V AC 50/60 Hz
220~240V AC 50/60 Hz

Max. 250W
Max. 250W

Max. 80W
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Max. 60W
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Max. 80W
Max. 150W

Voltagem
Balastro eletrónico Balastro indutivo Transformador Eletrónico Transformador LED Tipo de carga
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