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IP65 LED Plafondi liiketunnistimella

KBHCT (14/20) C65 (/ E) / S / D

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se 
myöhempää tarvetta varten.

Kosnic IP65 LED Plafondi sisältää sisäänrakennetun 
liiketunnistimen. Kun ei mitään liikettä läsnäolosignaali 
merkkivalot palavat ja alennettu teho on noin 17% ja kasvaa 100% 
kun läsnäolo havaitaan. Valaisin on saatavana myös 
hätäpoistumistie valaisimena jossa akkuvarmenne 3h.

TURVALLISUUS

• Asennus saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. 
Jos olet epävarma tuotteen asennusta ota yhteyttä sähköalan 
ammattilaiseen tai maahantuojaan.

• Tämä tuote sopii liitettäväksi 220-240VAC 50 / 60Hz 
sähköverkkoon.

• Tämä tuote on luokan II tuote ei vaadi maadoitusta ja IP65 
luokiteltu sisä- tai ulkokäyttöön.

• Ennen asennusta, sammuta ja eristä sähkö asennuskohteesta 
poistamalla sulake tai kytkemällä virta katkaisijasta pois.

Asennusohje:

• Valitse sopiva turvallinen asennus asenton ja poraa reiät 
tarvittaessa. Kun poraat tai ruuvaat, varo vahingoittamasta 
nykyisiä johtoja tai putkistoja.

• Ip luokituksen varmistava kumitiiviste on sijoitettava ruuvin 
asennuksen yhteydessä ruuviin molemmille puolille runkoa.

• Syöttökaapeli tuodaan läpivientitiivisteen läpi ja kytketään 
riviliittimeen seuraavasti:

• On yksi neutraali (0) joka on merkitty "N" ja yksi tai kaksi 
vaihe liittimiin "L", mallista riippuen. Jos on olemassa 
kaksi vaiheterminaalia, vaiheliitin merkitty "Switched 
Supply" käytettään normaaliin lampun toimintaan ja toiseen 
vaiheliitimeen kkytketään hätä/patteri moduli.

• Säädä liiketunnistin lopussa olevan sensori-asetusten mukaan.

• Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat tiukasti kiini ja 
asenna LED-paneli ja kansi.

• Kytke virta.



LIIKETUNNISTIMEN ASETUKSET

Mikro-kytkimien avulla säädetään: liiketunnistusalue (Range), 
päälläoloaika(time), viive(ts) ja ympäristön valoisuuden 
tunnistus(light).

Liiketunnistusalue:

Tämä on ympyrän muotoinen havaitsemisalue maassa kun valaisin on 
2,5m korkeudella. Aseta kytkimet oheisen taulukon mukaisesti.

S1 S2 S3 TUNNISTUSALUE

1 0 0 1m

1 1 0 3m

0 0 1 5m

1 0 1 8m

1 1 1 12m

Viiveaika:

On aika valonkytkemisen jälkeen, ennen kuin anturi alkaa 
havaitsemaan.

S4 VIIVE

1 1 minuutti

0 12 sekuntia

Päälläoloaika:

Valo voidaan asettaa pysymään päällä n. 8 sekuntia - 30 minuuttia 
liikkeen lakkaamisen jälkeen. Jokainen liike joka havaitaan ennen 
ajan kulumista käynnistää ajastimen uudelleen. On suositeltavaa, 
ettälyhin aika-asetus haetaan säätämällä tunnistusalueen ja
tämän jälkeen testaamalla.

S5 S6 S7 S8 AIKA 

0 0 0 0 8 sekuntia

0 0 0 1 30 sekuntia

0 0 1 0 90 sekuntia

0 1 0 0 6 minuuttia

1 0 0 0 20 minuuttia

1 1 1 1 30 minuuttia



Valoisuuden tunnistus:

Ympäristön valoisuuden, joka mahdollistaa laitteen toiminnan voi 
vaihdella välillä 10-2000lux. Aseta kytkimet halutulle 
valoisuudelle.
Tunnistin ei kytke jos valotaso vastaa tätä asetusta.

L1 L2 L3 L4 VALOISUUS

0 0 0 0 10 lux

1 0 0 0 25 lux

0 1 0 0 50 lux

0 0 1 0 150 lux

0 0 0 1 2000 lux

OPTIONA HÄTÄPOISTUMISVALO/AKKUVARMENNE

• Lisävarusteena hätämoduuli antaa virtaa, jos sähkökatko 
katkaisee sähkön.

• Turvmodulin neljänpinninenliitin tulisi kytkeä liitäntään 
LED-paneli tai DD lamppu ( 2D valaisimissa).

• Hätämoduuli tulee toimittaa ilman akkua, akku pakkausessa 
mukana ja liitetään asenuksen jälkeen.

• Jos haluat liittää tai vaihtaa akun, irrota hätämoduulin 
syöttö, avaa hätämodulin kansi jonka alla akku on ja akun 
kaapeli.

• Kirjoita käyttöönottopäivämäärä akun etikettiin.
• Kiinnitä huollosta tarra valaisimeen.
• Sulje akkukotelon kansi ja kytke syöttö.
• Akku kestää 12 tuntia lataantua ja tuottaa yli 3 tuntia 

alennettua valotehoa: KBHCT14C65 (14W) - 210lm, KBHCT20C65 
(20W) - 220lm

• Voit testata hätätoimintoa sekä kytketään katkaisemalla 
syötön lampulta.

• Vaihda akku, kun valaisin ei täytä 3 tunnin 
kestovaatimustestausta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asetus (WEEE) edellyttää, että 
tuotteet, joissa on tämä symboli ei saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana, koska ne voivat sisältää haitallisia 
aineita ympäristöön. 
Kunnallinen jätehuolto voi antaa neuvoja kierrätys.
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