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LUXOMAT ® CdS-SM
Provozní a instalační manuál pro soumrakový spínač
1. Příprava montáže
Pozor: Všechny práce na 230 V síti musí být
vykonané pouze kvalifikovaným pracovníkem.
Před instalací musí být zařízení odpojené od
zdroje napětí.

Fotorezistor
LED

Pozor! Zařízení musí být před instalací
odpojené od zdroje napájení.

LUXOMAT CdS-SM může být použitý pro
nástěnné uchycení a také pro uchycení na sloup
(pomocí podložky, která je součástí balení).
®

2b. Uchycení na sloup

Připravte si montážní otvory pomocí 6 mm
vrtáku a upevněte spodní část spínače pomocí
šroubů.

Pomocí šroubů spojte soumrakový spínač
a podložku pro uchycení na sloup. Potom
připevněte soumrakový spínač pomocí spínací
svorky.

Sem vložte
šroubovák pro
otevření

LUXOMAT® CdS-SM musí být instalovaný
horizontálně na vertikálním povrchu
(stěny budov) směrem na sever.
Také se ujistěte, že CdS-SM nemůže být
ovlivňován okolním světlem z jiného zdroje a
přímým slunečním zářením.

2a. Nástěnné uchycení

Vývodky pro připojení
kabeláže zezadu a ze
spodní části.

3. Funkce

4. Nastavení

Soumrakový spínač LUXOMAT CdS-SM pro
automatické spínání osvětlení
®

•	Nastavení intenzity světla pro spínání
a časové zpoždění se provádí pomocí
potenciometrů (z vnější části)

Automatická funkce může být nastavena pomocí otočného potenciometru LUX: Pozice „A“. V pozici
„A“, nemá potenciometr TIME žádnou funkci.
A-Automaticky (Hodnoty soumraku a zapínací/vypínací zpoždění)
Intenzita světla:
Světla jsou zapínána při hodnotě přibližně 10 Lux
Časové zpoždění: ON – 40 sekund,
OFF – 120 sekund

A

• Pomocné LED
• Precizní nastavení přes mikroprocesor
•	
Spínací a vypínací zpoždění s funkcí
samourčením vypnutí světla

A

• Integrovaná automatická funkce

Siganlizační LED:
LED zap.	okolní světlo má nižší hodnotu intenzity, než je hodnota nastavená na
soumrakovém spínači
LED vyp.	okolní světlo má větší hodnotu intenzity, než je hodnota nastavená na
soumrakovém spínači

TIME

LUX

IN OUT

(LUX) – Soumraková hodnota (Intenzita světla)
Může být nastavená individuálně od pozice „A“ Automaticky:
Prahová křivka od „A“ k symbolu „Měsíc“ = přibližně 50 Lux až 2 Lux
Prahová křivka od „A“ k symbolu „Slunce“ = přibližně 50 Lux až 1000 Lux

5. Napájení

120

(TIME) – čas – Zapínací a vypínací zpoždění
Spínací a vypínací zpoždění jsou aktivní.
Jsou stejně dlouhé a nastavitelné od 1 do 120 sekund.

A
1

Napájecí kabel je možné zapojit ze spodu
nebo ze zadní části senzoru. Otevřete přední
kryt obalu a připojte soumrakový spínač v
souladu se schématem zapojení. Potom kryt
opět uzavřete.

A = Automatic
10 LUX

Připojení:
PE = zemní vodič

40 secs

L/N = Napájení soumrakového spínače

120 secs

N/L‘ = Připojení světla

6. Technické parametry
110 - 240 V AC 50/60 Hz
42 mm x 80 mm x 96 mm

• Stupeň krytí:

IP54 / Třída II / CE

• Okolní teplota:

-25°C do +50 °C

• Korpus:		Obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
• Spínací kapacita: 	2300 W cos(ϕ) =1;
1150 W cos(ϕ)=0.5
• Typ kontaktu:
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Typ

Výr. č.

CdS-SM

92369

Spínání indukčních zátěží:
V případě zapojení indukčních zátěží jako
je např. relé, transformátor, stykače, nebo
žárovky, je v některých případech potřeba
zapojit odrušovací člen (výr. č. 10880), sloužící
na odrušení napěťové špičky, která způsobuje
opětovné spínání.
Standardní režim 1 kanálového
soumrakového spínače
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• Napájení:
• Rozměry:		

7. Produkt / Výr. č.

L
N

NOC

E1

• Prahová hodnota sepnuti:
		
ca. 2 - 1000 Lux

S1

• Automatická funkce:	
10 Lux / 40 s zap. / 120 s
vypínací zpoždění
EU Prohlášení o shodě:

Výrobek odpovídá těmto nařízením
1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU)
2. nízké napětí (2014/35/EU)
3. omezení používání některých nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních
(2011/65/UE)

N

L

L‘

C1

S1= vypínač pro trvalé sepnutí

MAN 9340 – 171016–1

• Z
 apínací/vypínací zpoždění: 			
		
1 - 120 sekund

