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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Pasywny czujnik podczerwieni z zewnętrznym sensorem ST24 

 

 

 

 

 

 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej [CE] związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. 

I. PRZEZNACZENIE PRODUKTU 

Czujnik przeznaczony do montażu jako układ sterujący oprawą lub źródłem światła. 
Urządzenie tylko do stosowania wewnętrznego. Sensor posiada możliwość montażu na zewnątrz. 
Urządzenie nie może być stosowane w warunkach szczególnych, w których występują podwyższone w sposób trwały m.in. parametry zapylenia, wilgotności, 
zasolenia [np. sauny, groty solne itp.] 

II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Urządzenie przygotowane do pracy ze źródłem światła. W produkcie zastosowano wysokiej jakości pasywny czujnik podczerwieni oraz zintegrowany układ 
sterujący, który zapewnia automatykę, bezpieczeństwo i dokładność pracy, a zarazem oszczędza energię. Czujnik wyróżnia precyzyjność reakcji na promienie 
podczerwone emitowane przez człowieka, wykrywając jego obecność w monitorowanym obszarze.  

PARAMETRY TECHNICZNE 

Kąt detekcji 120° / 360° 

Zasięg detekcji (Ta=24°C) 3 m / 6 m (wybór) 

Maksymalne obciążenie prąd rezystancyjny - 800 W 

prąd indukcyjny - 400 W 

Opóźnienie czasowe 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 8 min (wybór) 

Detekcja szybkości przemieszczania 0.6 - 1.5 m/s 

Wysokość montażu ściana: 1.8 - 2.5 m 

sufit: 2.2 - 4 m 

Jasność otoczenia 10 / 2000 lux (wybór) 

Pobór prądu 0.5 W 

Temperatura pracy i przechowywania od -20℃ do +40℃ 

Wilgotność pracy i przechowywania (bez kondensacji) ≤93% RH 

Klasa szczelności IP20 (urządzenie), IP65 (sensor) 

Wymiary 55.4 x 36.8 x 25.5 mm 

Zasilanie AC 220-240V  50 - 60 Hz 

 

Funkcjonowanie w dzień i w nocy ( ) - użytkownik może dostosować warunki pracy urządzenia w zależności od natężenia oświetlenia. Czujnik będzie 

aktywowany zarówno w dzień jak i w nocy, przy ustawieniu przełącznika „ " w pozycji dolnej. Pozycja górna - „ON" ustawia pracę czujnika w tryb nocny i 
będzie aktywować przekaźnik przy natężeniu poniżej wartości 10 lux. 

Czułość ( ) - dostrajanie czułości w zależności od usytuowania czujnika. Można wybrać zasięg detekcji 3 m lub 6 m. 

Opóźnienie i ciągłość detekcji - w momencie wystąpienia detekcji następuje aktywacja czujnika, ponowne wystąpienie detekcji resetuje czas aktywacji. 
Czas świecenia po detekcji ruchu [5” 30” 1’ 3’ 5’ 8’] - w momencie wystąpienia detekcji następuje aktywacja czujnika, ponowne wystąpienie detekcji resetuje 
czas aktywacji.  

Uwaga: wartości nie sumują się. Tylko jedna wartość może być ustawiona w pozycji przełącznika w górę - „ON” 
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Dobra czułość detekcji 

 

Kąt detekcji 

 

Słaba czułość detekcji 

III. INSTALACJA 

Uwaga: praca urządzenia zależna jest od warunków otoczenia, unikaj następujących sytuacji: 

▪ Unikaj kierowania sensora na powierzchnie odbijające np. lustro itp. 
▪ Nie instaluj czujnika w pobliżu urządzeń takich jak dmuchawy grzewcze, klimatyzatory oraz innych mających wpływ na temperaturę otoczenia urządzeń. 
▪ Nie kieruj detektora na stałe elementy otoczenia, które mogą się poruszać np.: kurtyny, zasłony, wysokie rośliny itp. 

 

   

SPOSÓB MONTAŻU 

1. Wyłącz zasilanie. 
2. Przykręć czujnik w wybranym miejscu (rys.1). 
3. Podłącz wszystkie przewody do kostki zaciskowej zgodnie ze schematem (rys.2). 
4. Zabezpiecz miejsce pracy urządzenia i przetestuj (patrz TESTOWANIE). 

 

Rys.1 Rys.2 

 

 
 
 

RED - przewód czerwony (wyjście „L” z przekaźnika na urządzenie obciążające) 
(N) BLUE - przewód niebieski (neutralny) 
(L) BROWN - przewód brązowy (faza)  
LOAD - urządzenie obciążające (np. żarówka) 
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TESTOWANIE 

1. Przesuń przełącznik oświetlenia „ ” w dół, a przełącznik czułości „ ” w górę do pozycji „ON" (rys. 3). 

2. Przełącznik czasu oznaczony „5’’ ” przesuń w górę do pozycji „ON” (rys.3). 

3. Włącz zasilanie. Po około 30 sekundach rozruchu urządzenie powinno się włączyć, a w przypadku braku sygnału wzbudzającego wyłączyć się po około 5 - 10 
sekundach.  

4. Po kolejnym wykryciu sygnału wzbudzającego urządzenie zacznie działać prawidłowo. 
 

Rys. 3 

 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO  I KONSERWACJA 

Instalacji urządzenia powinna dokonać osoba dysponująca wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami. 
Wszelkie prace montażowe i konserwacyjne należy prowadzić po uprzednim, skutecznym i sprawdzonym, odłączeniu od zasilania. 
Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą. 
Unikać przegrzewania urządzenia i jego otoczenia. 
Czujnik można użytkować wyłącznie w stanie kompletnym, bez uszkodzeń obudowy, w instalacji spełniającej wymogi obowiązujących norm i przepisów.  
Zaleca się okresowe przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, w tym skontrolowanie prawidłowości osadzonych przewodów i oczyszczenie urządzenia. 
Urządzenie należy czyścić miękką szmatką - suchą lub lekko zwilżoną. Nie należy używać przedmiotów ostrych lub szorujących oraz agresywnych chemicznie 
środków czyszczących lub rozpuszczalników. 

V. UTYLIZACJA 

Urządzenia wymagają specjalistycznej utylizacji i nie mogą być usuwane ze śmieciami domowymi. Zużyte urządzenie należy oddać w punkcie dokonującym 
zbiórki specjalistycznej - listę podmiotów upoważnionych do wykonywania tych czynności udostępniają lokalne zakłady komunalne. Stosowne informacje można 
również uzyskać w punktach handlowych dokonujących obrotu produktami identycznymi lub podobnymi. 

VI. WYŁĄCZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  GWARANCYJNEJ 

Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do wytycznych i wymogów niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności w 
przypadku zainstalowania urządzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w środowisku niezgodnym z warunkami niniejszej instrukcji, a także w 
przypadku braku konserwacji lub niewłaściwej konserwacji urządzenia. 
Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fizycznego urządzenia bądź też uszkodzenia wywołanego przez prądy 
zwarciowe, przepięciowe lub skoki napięć. 

VII. MODYFIKACJA  INSTRUKCJI  OBSŁUGI 

Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianom i modyfikacjom. 
Aktualna wersja instrukcji obsługi urządzenia dostępna jest do pobrania na stronie internetowej: www.tayama.pl 

http://www.tayama.pl/

