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LUXOMAT ® CdS-DIM
Návod na montáž a použití – Soumrakový senzor B.E.G. - CdS-DIM-FC
1. Informace o výrobku
• Pro připojení až 50 předřadníků

7. Schéma zapojení

4c. P
 ozice DIP-spínačů, LED kontrolek a
potenciometrů FC

• V
 hodné pro stmívání elektronických předřadníků a řídících
modulů
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Standardní režim CdS-DIM
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• Manuální stmívání pomocí dálkového ovladače
• Konstantní regulace osvětlení
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• Nastavitelná hodnota svítivosti (jasu)
• Senzor a napájení v jednom obalu
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• Dálkové ovládání
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• Dynamické zpoždění

1-10V EB
EVG

DIP

2. Funkce

ON

Soumrakový spínač slouží k závislosti na denním světle regulace
1-10 V předřadníků.

3. Bezpečnostní předpisy

!

E1

Práci s napětím 110-240 V může vykonávat pouze kvalifi-

CdS-DIMVestavné provedení

Odpojte napájení před instalací.

!

Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájen.

4a. Instalace LUXOMAT® CdS-DIM-FC
68 mm

DIP 1

100 % ON
Připojené osvětlení je
zapnuto na 100 % a poté
regulováno směrem dolů
k nastavené hodnotě(továrnímu nastavení).

100 % OFF
Připojené osvětlení je
regulováno k nastavené
hodnotě (soft start).

DIP 2

LED ON

LED OFF

DIP 3

žádná funkce

Potenciometr A intenzita světla
Potenciometr B čas

LED I zelená
LED II červená
Nastavení DIP spínaču je přepsáno použití dálkového ovladače.

5. Uvedení do provozu / Nastavení
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Zpoždění času pro regulaci osvětlení
Čas může být nastaven v rozmezí 1 až 30 minut.
Symbol TEST: testovací režim
Časová prodleva je automatická. Kratší doba při
snížení jasu.
Časová prodleva ON zamezí dalšímu vícenásobnému zapínání a vypínání v oblasti jasu.
Soumrakový spínač pro regulaci osvětlení
Hodnota jasu pro spínání svítidla může být nastavena v rozpětí od 10 do 2000 Luxů, za použití
otočného potenciometru.
Symbol
Symbol

Po připojení zdroje se detektor automaticky uvede do auto testu
na dobu 60 sekund. Přítomnostní detektor je připraven pro
provoz.

L‘

+

–

8. Technická data CdS-DI M

Potenciometr C čas zahoření

Do stropu musí být vyřezán otvor o průměru 68 mm. Po zapojení
vodičů dle platných vyhlášek, směrnic a nařízení, vložte detektor
do otvoru (jak je vyobrazeno) a upevněte ho do správné polohy
pomocí pružinových svorek.
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OFF

Funkce DIP-přepínačů

kovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícím znalostmi..
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N

100 h

75 h

25 h

50 h

:

noční provoz
: denní /noční doba provozu

Čas zahoření 25 až 100 h
Čas zahoření lze nastavit mezi 25 h a 100 h ve 4
stupních. Aktivace dálkovým ovládáním.

6. Typ / Výr. číslo / Příslušenství
Typ

FC

CdS-DIM

92589

LUXOMAT® dálkový ovladač:
IR-CdS (vč. držáku na stěnu)

92577

Příslušenství:
BSK Drátěný koš

92199

Detektor a napájení v jednom balení
Napájení:
110 - 240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba:
< 1W
Provozní teplota:
-25°C to +50°C
Stupeň ochrany/Třída:
IP20/ II
Nastavení: 	Potenciometr nebo volitelné dálkové
ovládání
Tovární nastavení:
300 Lux, 5 min.
Světelná hodnota - IR-CdS: 10 - 2000 Lux
Doporučená montážní
výška:
2 - 3m
Měření světla:	
Smíšené osvětlení, denní + umělé
osvětlení
Měření světla:
10 - 2000 Lux
• Spínací kontakt
Typ kontaktu:
NOC
Zatížení kontaktu:
2300 W cosφ=1 /
1150 VA cosφ=0.5, µ-Contact
DIM-výstup:

1 x (1-10 V) 50 EB max.

Nastavení času:
1 - 30 min.
Rozměry V x Ø [mm]
FC
76x79
CdS-DIM
Viditelná část u zapuštěné verze: 6 mm
Prohlášení o shodě:

Výrobek odpovídá těmto nařízením
1. elektromagnetická kompatibilita (2004/108/EU)
2. nízké napětí  (2006/95/EU)
3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65 / EU)

9. Volitelné:

Odemknutí
zařízení – Aktivace
režimu programování

LUXOMAT ®
IR-CdS

+ +
- -

+

max

-

min

DSI/
DALI

1
min

5
min

10
min

15
min

30
min

ON

5
min

10
30
min min

60
min

OFF
LED

Obnovení při
odemknutí:
odstraní všechny
hodnoty
nastavené
pomocí
dálkového
ovládání, světlo
vypnuto.

RESET 10 0 h

IR-CdS

+

Nástěnný držák pro dálkové ovládání IR-CdS

Dálkový ovladač LUXOMAT® IR-CdS
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Inicializační čas
naprogramovaný

Červená rychle
bliká

Zelená rychle
bliká

Automatické načtení
aktuální hodnoty
světelného jasu a její
nastavení jako nové
hodnoty

Detekováno hodně světla

Zelená blikne
2x za sekundu

Zelená blikne
2x za sekundu

Hodně světla/málo světla
definováno v odemknutém
stavu

Zelená bliká
velice rychle

Zelená bliká
velice rychle

Úprava jasu nastavené hodnoty
+ / – malé kroky
/
velké kroky

IR signál platně přijat

Červená svítí
3 sekundy

Zelená svítí
3 sekundy

IR signál neplatně přijat

Červená svítí
0,5 sekundy

Zelená svítí
0,5 sekundy

Fáze zahoření aktivní

Červená stále
svítí

Červená stále
svítí

Zpoždění času sepnutí
aktivní

Červená rychle
bliká

Zelená rychle
bliká

Manuální stmívání/spínání

Červená blikne
2x za sekundu

Červená blikne
2x za sekundu

Výchozí nastavení
(nastavení potenciometru na
Slunce a TEST

červená a zelená svítí postupně
(10 sek. po nastavení
Potenciometrem)

+ –

30
min

Zpoždění zapnutí
osvětlení

ON

až

60
min

Zpoždění osvětlení
po funkci tlačítka

Dvojitý zámek

100 h-aktivní
čas zahoření,
nastavitelný pomocí
potenciometru

LED diody zap./vyp.

t < 5 sek.

LED blikají
Trvalá ochrana proti
sabotáži

Reset: Přepnutí na výrobní nastavení z
jiné pozice způsobí reset zařízení. To
znamená, že všechny parametry budou nastavené na výrobní nastavení.

Pozor:
Nastavení dálkovým ovladačem přepíše nastavení potenciometrů.

Červená bliká

Uzamknutí zařízení –
ukončení programovacího režimu

Světelná hodnota lux: cca 20 Lux

2

Standardní provoz

až

2. Tovární nastavení
Při dodání jsou potenciometry
nastavené na hodnotu „TEST“ a „SUN“
symboly (denní provoz). S tímto nastavením jsou aktivní následující hodnoty:
Časování: 3 min.

1

Process

1
min

volitelné

16 10

1. Zkontrolujte baterii:
Otevřete prostor pro baterie stlačením
plastových pružin a vyjměte držák
baterie.

volitelné
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10. N
 astavení pomocí dálkového ovladače
(volitelné)

nebo

Indikátory LED funkcí
Inicializační čas
nenaprogramovaný

Stmívání osvětlení
na požadovanou
hodnotu jasu

nebo

13. Indikátory LED funkcí

DSI/
DALI

50
Lux

1500
Lux

Pozor: Toto tlačítko není pro CdS-DIM
max

ON

12. P
 opis hlavních funkcí
OFF

Uzamknutí zařízení
Stmívání osvětlení na požadovanou hodnotu
Požadovaná hodnota jasu uložena
	Trvalá ochranu proti sabotáži
Tato funkce blokuje zařízení trvale (zelená LED).
Tento provozní režim může být aktivován pouze
t < 5 sek.
po dobu 5 sekund po stisknutí tlačítka “uzamčení”.
Tento stav povolí pouze sepnutí a vypnutí osvětlení.
Postup pro opuštění tohoto režimu je následující:
1. Vypněte proud
2. Zapněte proud na dobu 31 až 59 sekund
50
Lux
max

1500
Lux

3. Opět vypněte proud
4. Zapněte proud, počkejte až proběhne samotestovací režim
5. Odemkněte detektor

ON
OFF

	Světlo vyp. a zap. při zaknutém stavu
Po stisknutí tlačítka na dálkové ovladači zůstane
osvětlení zap./vyp. dle nastaveného času. Stálé
osvětlení pomocí On tlačítka. Nastavený čas může
být přenastaven zpět pomocí RESET tlačítka.
Čas může být obnoven pomocí RESET tlačítka.
Doporučujeme , aby před stmíváním svítidel byly trubice alespoň 100 hodin zapnuty (trubice T5 nebo 80 hodin trubice T8).
Životnost trubice může být snížena , pokud se zahoření
trubice neuskuteční.
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11. Nastavení pomocí dálkového ovladače

