
Liikumisandur 360° Art.No.: 8552 ja 8553. 

 

Detekteerimise nurk 360º horisontaal 

180º vertikaal 

Detekteerimise kaugus 6 m 

Detekteeritava objekti kiirus 0,6 - 1,5 m/s 

Aja seadistuse vahemik  10 sek. - 7 min. 

Valguse seadistuse vahemik 3 - 2000 Lux 

Kaitseklass IP20 

Maksimaalne võimsus (hõõg-, halogeenlamp) 1200 W 

Maksimaalne võimsus 

(säästu-, LED-, luminofoorlamp) 
300 W 

Pinge 220-240 V 

Sagedus 50 Hz 

Voolutarve 0,1 - 0,5 W 

Töötemperatuuri vahemik -20°C - +40°C 

Maksimaalne ümbritsev niiskus 93% 

Paigalduskõrgus 

 
2,2 – 4 m 

 

 

                         

Paigaldus: Eemaldage andurilt tagumine plaat, keerates seda päripäeva ning paigaldage see kruvidega tasapinnale nii, et 

sisenev kaabel jääks anduri taha peitu kaabli sisenemise kohta. Seejärel ühendage anduri juhtmetega joonisel näidatud 

viisil. Seejärel paigaldage andur fikseeritud taustaplaadi külge paigaldadest see taustaplaadile ning keerates vastupäeva. 

Paigalduse ajal peab vool olema välja lülitatud! Seadistamine: Anduri küljel paikneva kahe pööratava nupu abil on 

võimalik seadistada nii valgustugevust, millal andur aktiviseerub, kui ka detektsioonile järgnevat sisselülituse perioodi 

eelpool tabelis mainitud vahemikes. Keerates valgustugevuse LUX-nuppu kõrval märgitud päikese suunas rakendub 

andur valgemal ajal ja kõrvale märgitud kuu poole keerates pimedamal ajal. Ajaperioodi TIME-nuppu keerates “+”-märgi 

poole pikeneb detektsooni järgne sisselülitatud asendi periood ning “–“-märgi poole pöörates periood lüheneb. Andur 

tekitab joonisel näha oleva koonuse-kujulise detektsiooni ala. Nii ajaperioodi, rakendumise valgustugevust kui 

detektsiooniala tuleb seadistada katsetamise teel. Kui vool on sisselülitatud vilgub anduri indikaatortuli kord 4 sekundi 

tagant - saades liikumissignaali, vilgub lamp 2 korda sekundis. Lukustusfunktsiooon: Kui sisselülitatud voolu olekus 

lülitada vool välja 2 sekundiks ja siis jälle sisse, läheb andur lukustatult sisselülitatud režiimi (näiteks valgusti põleb 

pidevalt). Lülitades voolu taas ajutiselt välja 4 sekundiks läheb andur tagasi automaatsesse ehk detektsiooni režiimi. 
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- Keelatud on paigaldamine liikuvale või vibreerivale 

pinnale. 

 

- Keelatud on paigaldamine kiire 

temperatuurimuutusega piirkonda, näiteks 

konditsioneeride või kütteseadmete lähedusse. 

 

- Soovitatav paigalduskõrgus on 2,2 - 4 m 

maapinnast. 

 

- Õhutemperatuur omab mõju anduri tundlikkusele 

ning detekteerimiskaugusele – jahedam 

temperatuur muudab kauguse ja tundlikkuse 

suuremaks ning soe temperatuur vähendab neid. 

 

- Anduri peab paigaldama ja ühendama 

kogemustega elektrik. 

 


