
CZUJNIK RUCHU
model: AG468

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Czujnik ruchu przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia 
wewnątrz budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pomieszczeniu . 
Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o k ą cie detekcji ruchu wynoszącym 360 
stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w 
zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby. Jeśli w 
pomieszczeniu gdzie zainstalowano czujnik pojawi się jaka  osoba, automatycznie włącza się 
oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak 
długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w pomieszczeniu. Jeśli w określonym 
(zadanym przez użytkownika) czasie w pomieszczeniu nie zostanie wykryta obecność , 
oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone. 
Czujnik posiada 2 pokrętła: pokrętło LUX umożliwia regulację wartości progowej 
natężenia oświetlenia (dzięki tej właściwości możemy przystosować go do działania 
tylko w okresie od zmierzchu do świtu. ) oraz pokrętło TIME, dzięki któremu możliwa 
jest regulacja czasu podtrzymania załączenia.

2. Specyfikacja

•Napięcie: 220-240V ~50Hz
•Maksymalne obciążenie: 1200W
•Zasięg wykrywania ruchu: max 6m
•Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący: 120°x360°
•Możliwość regulacji czasu świecenia: od 10s do 7min
•Czułość: regulowana 3-2000Lux
•Wysokość instalacji: 2,2-4m
•Spoczynkowy pobór energii: 0,1W
•Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym 
urządzenie pracuje
•Wykonany z tworzywa sztucznego
•Temperatura pracy: -20 + 40°C
•Wymiary: średnica 75mm, wysokość 70mm
•Kolor: biały

3. Instalacja

• Nie instalować czujnika w miejscach narażonych na wilgoć.
• Przed instalacją czujnika koniecznie odłączyć źródło zasilania na czas instalacji
• Upewnić się, że pomiędzy źródłem zasilania a instalowanym czujnikiem znajduje
się bezpiecznik prądowy, max.16A.
• Czujnik nie jest przeznaczony do instalacji na ścianie pionowej.

•Aby praca czujnika była najbardziej efektywna i komfortowa, urządzenie powinno 
się zainstalować na suficie.
• Istnieje możliwość instalacji urządzenia na zewnątrz budynku, lecz w miejscu zadaszonym, nie 
narażonym na opady atmosferyczne.
• Nie zaleca się instalacji urządzenia w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych obiektów 
gdzie mogą pojawiać się gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.
• Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie promienie słoneczne mogą padać 
bezpośrednio na czujnik ruchu PIR.
• Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie mogą poruszać się zwierzęta.
• Instalując czujnik na ścianie należy wziąć pod uwagę fakt, iż najbardziej efektywne działanie 
czujnika ruchu następuje podczas gdy poruszający się obiekt/ osoba prostopadle przecina 
emitowaną przez czujnik wiązkę, a nie równolegle.

W celu zamontowania czujnika na suficie należy:
1/. Odłączyć zasilanie za pomocą bezpiecznika lub włącznika głównego.
2./ Odizolować końcówki przewodów na długości około 6-8mm. 
3./ Podłączyć przewód FAZY zasilania (L) do zacisku L czujnika. Podłączyć przewód ZEROWY 
zasilania (N) oraz przewód ZEROWY odbiornika do zacisku N czujnika. Podłączyć przewód 
FAZY odbiornika do zacisku A na kostce zaciskowej czujnika.

Obsługa czujnika
• Potencjometry regulacji czułości światła “Lux” oraz czasu opóźnienia “Time” ustawić w 
pozycjach testowych
• Za pomocą bezpiecznika lub włącznika głównego włączyć zasilanie. Oświetlenie załączy się 
natychmiast i po czasie około 1 minuty wyłączy się. Wówczas należy wykonać ruch w obrębie 
sektora widzialności czujnika PIR i oświetlenie załączy się ponownie, co oznacza iż przewody 
zostały podłączone poprawnie.
•Wykonanie ponownie ruchów w obrębie sektora widzialności czujnika PIR spowoduje
załączanie się oświetlenia, po czym oświetlenie wyłączy się po czasie około 3 sekund od 
wykrycia ostatniego ruchu.
Potencjometrem czasu “TIME” ustawiamy czas, po którym oświetlenie ma się wyłączyć od 
momentu wykrycia ostatniego ruchu przez czujnik.
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