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Hlásič přítomnostiCS

1. Základní bezpečnostní pokyny

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým  
proudem nebo požáru!
	¾ Montáž si nechejte provést výhradně odborným 
pracovníkem pro elektrická zařízení!

UPOZORNĚNÍ

 •Přístroj splňuje při odpovídající montáži normu 
EN 60669-2-1

2. Použití v souladu s určením

 •Hlásič přítomnosti pro automatické ovládání osvětlení 
v závislosti na přítomnosti a jasu

 •Vhodné pro montáž na strop (duté stropy)

 •Vhodné pro malé místnosti, chodby, toalety atd.

Likvidace

	� Zlikvidujte přístroj podle předpisů o ochraně životního 
prostředí (odpad elektro)

3. Popis zařízení

Díl čidla

červená LED

Výkonový díl

2 potenciometry k nasta-
vení doby doběhu (TIME) a 
spínací hodnoty jasu (LUX)

4. Montáž a připojení

Montáž hlásiče přítomnosti

 LMontážní výška: 2–6 m

 LDélka kabelu: 45 cm

 LHlásič přítomnosti potřebuje volný dohled na osoby

	� Odpojte napětí
	� Vytvořte ve stropě otvor s Ø 34–36 mm
	� Výkonový díl a díl čidla připojte podle schématu zapojení
	� Proveďte nastavení na potenciometrech
	� Výkonový díl zasuňte do otvoru ve stropě a senzor 
připevněte ve stropě pomocí napnutých pružin 

Ø 34-36 mm

6–8 mm

max. 1 x 2,5 mm2

Připojení hlásiče přítomnosti

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým prou-
dem nebo požáru!
	¾ Montáž si nechejte provést výhradně odborným 
pracovníkem pro elektrická zařízení!

UPOZORNĚNÍ

	� Odpojte napětí
	� Zajistěte proti opětovnému zapnutí
	� Zkontrolujte beznapěťový stav
	� Uzemněte a zkratujte
	� Zakryjte nebo zahraďte sousední díly pod napětím

Zahřívací fáze trvá cca 1 minutu. LED je stále červená.

Samostatné zapojení

V samostatném zapojení detekuje hlásič přítomnosti jako 
Master přítomnost a jas a ovládá osvětlení.
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Paralelní zapojení Master-Slave

Pokud nedostačujte oblast snímání samostatného pohybo-
vého čidla (ve velkých místnostech), lze prostřednictvím S a 
↓ svorek paralelně zapojit několik čidel. Přítomnost snímají 
všechny hlásiče společně. Master měří jas a ovládá osvětlení. 
Další hlásiče (Slave) poskytují přes ↓ svorku pouze informaci 
o přítomnosti.
	� Potenciometr u přístrojů Slave nastavte pro dobu doběhu 
(TIME) na 30 s a spínací hodnotu jasu (LUX) na nebo 
deaktivujte měření jasu pomocí dálkového ovládání, 
stiskněte tlačítko .

 LPokud provozní napětí doléhá na svorku S po dobu < 1 s, 
interpretuje to přístroj Master jako signál tlačítka. Provozní 
napětí trvající > 2 s je interpretováno jako signál přístroje 
Slave a je náležitě provedeno. Proto se světlo po rozpoz-
nání pohybu přístrojem Slave zapne až po 2 s.

SlaveMaster

Ovládání tlačítkem

Prostřednictvím tlačítka lze osvětlení zapínat/vypínat ručně. 
Zapíná-li se světlo ručně, potom svítí tak dlouho, dokud jsou 
přítomny osoby (plus doba doběhu). Potom přechází světlo do 
nastaveného automatického režimu. Vypíná-li se světlo ručně, 
potom zůstává vypnuto tak dlouho, dokud nejsou přítomny 
osoby (plus doba doběhu). Potom přechází světlo znovu do 
automatického režimu.

Automatické nebo poloautomatické ovládání
Ovládání osvětlení snímačem přítomnosti probíhá volitelně 
plně automaticky pro vyšší komfort, resp. poloautomaticky pro 
vyšší úsporu. V režimu „úplný automat“ se osvětlení zapíná 
a vypíná automaticky. V režimu „úplný automat“ se osvětlení 
zapíná a vypíná automaticky. Nastavení se provádí pomocí 
dálkového ovládání.

Spínání
Po každém zapnutí napětí projde hlásič přítomnosti dvěma 
fázemi, které jsou indikovány kontrolkou LED: 

1. Zahřívací fáze (1 min)
 •Červená kontrolka LED bliká ve vteřinovém taktu, spínací 
kontakt je zavřený (světlo zap).

 •Hlásič nereaguje na příkazy tlačítka a dálkového ovládání.

2. Provoz
 •Hlásič je připraven k provozu (kontrolka LED vypnutá), a 
v případě nepřítomnosti se otevře spínací kontakt světla 
(světlo vyp).

Pokyny pro instalaci a snímaná oblast

Protože hlásič reaguje na kolísání teploty, vyvarujte se násle-
dujících situací:
	� Nesměrujte hlásič přítomnosti na předměty se silně reflek-
tujícími povrchy jako zrcadla atd.
	� Hlásič přítomnosti neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla jako 
jsou topné otvory, klimatizační zařízení, lampy atd.
	� Hlásič přítomnosti nesměrujte na objekty, které se pohybují 
ve větru, jako závěsy, velké rostliny atd.
	� Dbejte na směr pohybu při průběhu testu.

2,5 m

360°
Ø 2 m

Ø 8 m

 Ldoporučená montážní výška: 2–2,5 m/max. 6 m

 LSnímaná oblast příčně:  8 m (při chůzi příčně k čidlu)

 LSnímaná oblast čelně:  2 m (při chůzi čelně k čidlu)

 LSnímaná oblast vsedě:  2 m

 LÚhel snímání: 360°

5. Zkouška chodu

Zkouška chodu slouží k tomu, aby se otestovala snímaná 
oblast.
	� Potenciometr doby doběhu (TIME) nastavte na T (Test). 
Hlásič přítomnosti reaguje pouze na pohyby, měření světla 
je vypnuté.
	� Projděte snímanou oblastí. Každý rozpoznaný pohyb je 
indikován kontrolkou LED a spínací kontakt světla se zavře. 
V případě nepřítomnosti se po 5 s otevře spínací kontakt 
světla.

 LPokud se u přístroje Master provádí zkouška chodu, musí 
se zkouška chodu aktivovat rovněž u přístroje Master.

 LZkoušku chodu lze aktivovat také prostřednictvím dál-
kového ovládání theSenda P a theSenda B/App, viz 
kapitola 7. 
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6. Nastavení

Hlásič přítomnosti má 2 potenciometry pro nastavení doby 
doběhu (TIME) a spínací hodnoty jasu (LUX).

Nastavení spínací hodnoty jasu (LUX)

S potenciometrem pro nastavení spínací hodnoty jasu (LUX) 
můžete nastavit různé hodnoty jasu.

Pokud chcete změnit přednastavený jas
	� Nastavte potenciometr na požadovanou  
hodnotu (5 – 1000 Lux = ).

nebo pokud byste chtěli zaučit s funkcí Teach-in určitou hod-
notu jasu
	� Při požadovaném jasu nastavte potenciometr na . LED 
bliká 20 s, potom se naměřená hodnota jasu převezme jako 
nová spínací hodnota jasu.
	� Nechte potenciometr v poloze .

Měření jasu
Hlásič přítomnosti měří jas okolí pod hlásičem. Místo montáže 
se stává referenčním místem pro úroveň osvětlení. Pokud se 
dálkovým ovládáním deaktivuje měření jasu, spíná spínací 
kontakt světlo pouze v závislosti na přítomnosti (u theSenda 
B/App: spínací hodnota jasu nastavena prostřednictvím 
dálkového ovládání na „Měření vyp“; u theSenda P: aktivováno 
tlačítko „Lux On“).

 LNaměřená hodnota jasu je ovlivněna místem montáže, 
dopadem světla, polohou slunce, povětrnostními poměry, 
odrazovými vlastnostmi prostoru a nábytku. Údaje v luxech 
jsou proto předepsané hodnoty.

Nastavení doby doběhu (TIME)

Pokud hlásič přítomnosti už nesnímá žádný pohyb, potom 
se po nastavené době doběhu vypne.Pokud chcete změnit 
přednastavený čas
	� Nastavte potenciometr na požadovaný čas (30 s – 30 min). 

Pokud chcete využít funkci impulzu (např. pro časový spínač 
osvětlení schodiště)
	� Nastavte potenciometr na . Hlásič přítomnosti pro provoz 
„časového spínače osvětlení schodiště“ je na 0,5 s zapnutý 
a na 10 s vypnutý.

7. Nastavení pomocí dálkového ovládání

Nastavení můžete provést také s dálkovými ovládáními the-
Senda S, theSenda P a theSenda B/App.
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 LPokud hlásič přítomnosti přijme zaslaný příkaz, 2x krátce 
blikne červená kontrolka LED. Pokud příkaz bude odmítnut, 
červená kontrolka LED 1x krátce blikne.

Nastavení se theSenda S

Se theSenda S lze hlásič přítomnosti pouze zapínat a vypínat  
( 3  a 2 ).
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Nastavení se theSenda P

Nastavení funkce naučení s theSenda P

	� Při požadovaném jasu stiskněte tlačítko  (25 ). Naměřená 
hodnota jasu bude převzata jako nová spínací hodnota jasu.

Nastavení funkce Test s theSenda P

	� Stiskněte tlačítko 1 . Hlásič přítomnosti přechází přímo do 
funkce testu (viz zkouška chodu). Po 10 minutách končí 
funkce testu.

Automatický nebo poloautomatický provoz 
Plně automatický provoz: Osvtlení se zapíná a vypíná auto-
maticky (na základě přítomnosti, nepřítomnosti a jasu). 
	� Stiskněte tlačítko 5 .

Poloautomatický provoz: Poloautomat: Osvětlení se 
musí vždy zapnout ručně. Vypínání probíhá automaticky 
prostřednictvím hlásiče přítomnosti (na základě nepřítomnosti 
nebo jasu).
	� Stiskněte tlačítko 27 .

Nové spuštění hlásiče

	� Stiskněte tlačítko 30 . 
Hlásič provede nové spuštění (viz spínání). Spínací hodnota 
jasu (LUX) a doba doběhu (TIME) se vynulují na nastavené 
hodnoty obou potenciometrů.

Zpět na automatický režim

	� Stiskněte tlačítko 2 . 
Hlásič ukončí zkoušku chodu nebo ruční nadřazené ovládání 
tlačítkem a přejde do normálního provozu.

Pomocí theSenda P lze nastavit následující parametry resp. 
funkce:

1 Test Testovací režim, končí po 10 minutách

2 Auto Zpět na automatický režim

5 A Plně automatický provoz

6 Zap Zapnout světlo

8 15 luxů Požadovaná hodnota jasu 15 luxů

9 10 luxů Požadovaná hodnota jasu 10 luxů

10 Lux On Deaktivace Měření jasu

11 800 luxů Požadovaná hodnota jasu 800 luxů

12  60 s Doba doběhu světla 60 s

13  30 s Doba doběhu světla 30 s

14 max. Time max.doba doběhu světla, 30 min 

15 20 min Doba doběhu světla 20 min 

16 10 min Doba doběhu světla 10 min

17 2 min Doba doběhu světla 2 min

18 min. Time min. doba doběhu světla, 10 s

19 Impulz 1 s Funkce impulzu

20 500 luxů Požadovaná hodnota jasu 500 luxů

21 300 luxů Požadovaná hodnota jasu 300 luxů

22 5 luxů Požadovaná hodnota jasu 5 luxů

23 min. Lux min. požadovaná hodnota jasu, 1 lx

25 Teach-in Zaučení požadované hodnoty jasu

26 Off Vypnout světlo

27 Manuell Poloautomatický provoz

30 Reset Nové spuštění hlásiče

Nastavení s theSenda B/App

Parametr

 •Spínací hodnota jasu A: 5 – 1000 luxů; měření vyp  
(deaktivace měření jasu)

 •Doba doběhu A: 30 s – 30 min; impulz (ovládání 
schodištního časového světelného spínače)

 •Funkční režim: „auto“: úplný automat; „man“: 
poloautomat

Řídicí povely

 •Teach-In A (zaučení hodnoty jasu)

 •Spínání světla (světlo Zap/Vyp)

 •Test přítomnosti (zkouška chodu)

 •Nové spuštění (nové spuštění hlásiče)

Viz také návod k obsluze pro theSenda B/theSenda Plug.

8. Technické údaje

Provozní napětí 110–240 V AC +10 % / –15 %
Frekvence 50–60 Hz
Předřazený jisticí přístroj jistič vedení 10 A/typ B
Výkon v pohotovostním režimu < 0,5 W
Spínací výkon max. 10 A (při 240 V AC, cos ϕ = 1)
Spínací výkon min. 10 mA (při 240 V AC)
Druh krytí Čidlo: IP 55 (ve vestavĕném 

stavu) 
Výkonový díl: IP 20

Třída ochrany II
Provozní teplota –20 °C … + 45 °C
Rozsah nastavení jasu 5 – 1000 lx
Rozsah spínací doby 30 s – 30 min
Úhel snímání 360°
Oblast snímání příčně: min. 8 m (+/– 1 m);  

čelně: min. 2 m (+/– 1 m)
Montážní výška 2 – 6 m
Max průřez kabelu 50 m
Kontakt Kontakt μ 240 V AC (pracovní 

kontakt)
Zatížení žárovky 2000 W
Zatížení halogenové žárovky 2000 W
Zářivky (VVG – konvenční hospodárné 
předřadníky): 
bez kompenzace 
sériově kompenzované 
paralelně kompenzované

 
2000 VA
2000 VA
1300 W (140 µF)

Zářivky (EVG – elektronické předřadníky) 1200 W
Kompaktní zářivky (s elektronickým 
předřadníkem) 300 W 
LED žárovky (< 2 W) 55 W
LED žárovky (> 2 W) 600 W 




