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Senzory prítomnosti 
Energeticky úsporné riadenie osvetlenia

Uvodník

Vážení čitatelia,

prepáčte mi trochu žinantnú tému, ale poznáte to: idete 

na toaletu, napr. v reštaurácii, hľadáte vypínač svetla – 

keď v tom sa rozsvieti zrazu samo. Áno, senzor pohybu 

zafungoval. Sláva! Prídete k toalete, v horšom prípade si na 

ňu sadnete, keď tu náhle svetlo zhasne. Sakra! Čo teraz?! 

Každý viete, ako to dopadá: vrtíte sa, mávate rukami, 

prípadne i skáčete, len aby ten prekliaty senzor zareagoval 

a rozsvietil svetlo! Napokon sa možno senzor nad vaším 

akrobatickým výkonom zľutuje a svetlo sa opäť rozsvieti...

Senzory prítomnosti značky Theben, vyrábané 

vo Švajčiarsku, vás nenechajú v štichu! Technológie 

a citlivosť týchto senzorov zaručujú, že akonáhle ste 

v miestnosti, svetlo nezhasne a nedostanete sa do vyššie 

popísanej situácie. 

Zoznámte sa s ďalšími výhodami senzorov prítomnosti 

a pohybu práve v tomto čísle BESTArch!

Príjemné čítanie Vám za kolektív EST praje

Michal Dusil

odd. marketingu

Rozdiel medzi senzorom pohybu a prítomnosti

Senzor prítomnosti pracuje na rov-

nakom princípe ako pohybový sen-

zor: reaguje na zmeny tepelného 

žiarenia vo svojom okolí, presnejšie 

povedané v oblasti snímania. 

Ak senzor zaregistruje zmenu tepel-

ného žiarenia, napríklad vplyvom 

osoby, ktorá sa objaví v oblasti 

snímania, zapne sa kontakt, ktorým 

môžeme ovládať svetlo alebo iné 

zariadenie.  

Hlavný rozdiel medzi senzo-

rom pohybu a prítomnosti spočí-

va v citlivosti. Senzor prítomnosti 

je oveľa citlivejší ako senzor pohybu 

a registruje i jemné pohyby. Citlivé 

senzory prítomnosti rozdeľujú 

oblasť snímania až na 1000 zón, 

ktoré pokrývajú celú plochu ako 

šachovnica. Aj tá najmenšia zmena 

tepelného obrazu, spôsobená napr. 

pohybom prsta pri písaní na kláves-

nici, je zaregistrovaná. Pohybový 

senzor naproti tomu reaguje len na 

väčšie zmeny tepelného obrazu a 

hodí sa preto hlavne všade tam, kde 

sa ráta s pohybujúcimi sa osobami, 

alebo v exteriéroch.

Ďalší rozdiel je v meraní svetla. 

Senzor pohybu meria intenzitu 

osvetlenia (v luxoch) len raz, a to 

keď sa vplyvom pohybu rozsvieti 

svetlo. Naproti tomu senzory 

prítomnosti merajú intenzitu 

osvetlenia neustále. Ak je prekro-

čená individuálne nastavená hrani-

ca, senzor prítomnosti vypne svetlo 

aj vtedy, keď registruje pohyb. To 

šetrí náklady na elektrickú energiu.

Výhody senzoru prítomnosti Theben

Samoučiaca sa doba 
dobehu

Podľa toho ako sa správajú ľudia 

v miestnosti, reaguje samoučiaci 

sa systém senzoru tak, že auto-

maticky upravuje dobu dobehu. 

Ak senzor prítomnosti registruje 

časté pohyby, skracuje sa doba 

dobehu až na dve minúty. Ak sa 

ľudia takmer nepohybujú alebo len 

málo, predlžuje sa doba dobehu až 

na 20 minút. Tým sa šetrí energia, 

zvyšuje sa užívateľský komfort a ľu-

dia môžu pracovať tak, ako je pre 

nich najefektívnejšie: živo, v pohy-

bu, alebo ticho a sústredene.  

Citlivé stráženie  
priestoru

Senzoru prítomnosti nič neunik-

ne. Táto vlastnosť je výhodná 

tam, kde sú senzory prítomnosti 

naviazané na celý systém veľkých 

administratívnych budov.  Jedi-

ne tak sa Facility Management 

dozvie, v ktorých miestnostiach 

sa ešte pracuje.

Bezpečné  
osvetlenie schodísk

So senzorom prít. nikto nezakopne. 

A už vôbec nie na schodisku. Svetlo 

sa síce rozsvieti vypínačom, ale vyp-

ne sa, až keď sa na schodišti už nič 

nehýbe (podľa nastavenia režimu 

senzoru). Tým sa zabráni, aby nikto 

nezostal hore náhle v tme iba preto, 

že niekto dole zhasol.

Pohodlné diaľkové 
ovládanie

S diaľkovým ovládaním sa dajú 

všetky nastavenia a ich zmeny 

uskutočniť pohodlne zo zeme. 

Je to rýchlejšie, skracuje sa inšta-

lácia a znižujú náklady. A okrem 

toho je to bezpečnejšie.

Inteligentné  
paralelné zapojenie

Oblasť snímania pre registráciu 

prítomnosti osôb možno ľubovoľne 

rozširovať zapojením až 10 senzorov 

systémom Master-Slave. Paralelným 

zapojením Master-Master možno 

svetelné pomery v oblasti citlivosti 

jednotlivých prístrojov nastavovať 

samostatne a nezávisle. To je výhod-

né, keď je vo veľkých kanceláriách 

treba vyrovnávať rozdielne svetelné 

pomery medzi radou pri okne 

a nútornými priestormi a chceme 

spínať dve alebo viac skupín svetiel 

nezávisle od seba. 

Praktická impulzná 
funkcia

Impulzná funkcia senzoru umož-

ňuje použitie senzoru v stávajúcej 

elektroinštalácii so schodiskovými 

časovými spínačmi alebo KNX 

binárnymi vstupmi.

Individuálne  
svetelné scény

Práve toľko svetla, koľko potrebu-

jeme. Jasno ako cez deň, alebo 

mäkké tlmené svetlo. Máme voľbu 

medzi dvomi svetelnými scénami, 

ktoré môžeme ľubovoľne kombi-

Svetová špička v systémoch
pre spínanie v závislosti na
čase, svetle a teplote

Poznajte senzory Theben na vlastné oči!
Pozývame Vás do stánku EST na 24. medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, 
automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia AMPER, ktorý prebieha v termíne 
15.–18. 3. 2016 na výstavisku v Brne. Nájdete nás v pavilóne P. Tešíme sa na Vás!

f u t u r e  t e c h n o l o g i e s

2016

Máte záujem o osobnú či telefonickú konzultáciu, potrebujete katalóg? Vyplňte, prosím, formulár na adrese http://goo.gl/XC8RgX a budeme vás čo najskôr kontaktovať!



novať. Vhodné napríklad pre kon-

ferenčné miestnosti, ktoré musia 

byť pri prezentáciách zatemnené. 

Nastavenie a uloženie do pamäti 

alebo zmena nastavenia prebehnú 

rýchlo a jednoducho pomocou 

diaľkového ovládania.

Nastaviteľná  
citlivosť

Ako citlivý senzor reaguje na pohyb 

v miestnosti, závisí len na nás. Sen-

zory možno pohodlne nastavovať 

diaľk. ovládaním, a to v súlade s in-

dividuálnymi potrebami užívateľa.

Chytrá funkcia  
učenia

Svetelné pomery sa rýchlo menia. 

S chytrou funkciou učenia možno 

aktuálnu intenzitu osvetlenia 

(v luxoch) trvalo uložiť do pamäti 

senzoru. Bez odborných znalostí. 

Jednoduchšie už to nejde. 

 
Vhodné 
do vlhka

Senzory prítomnosti a pohybu 

s krytím IP 54 možno použiť 

i vo vlhkých priestoroch ako 

sú sprchy, šatne alebo toalety.  

Vysoké spínacie 
výkony

Senzory prít. a pohybu Theben 

majú vysokovýkonné relé s wolfrá-

movými kontaktmi alebo spínanie 

pri priechode nulou, umožňujúce 

spínať prúdy do 10 A. Možno tak 

rozsvietiť viacero lámp naraz. To 

zvyšuje bezpečnosť projektov, zni-

žuje náklady a skracuje inštaláciu.

Štvorcová oblasť  
snímania

Pretože väčšina miestností sú 

pravouhlé, senzory so štvorcovou 

oblasťou snímania možno bez me-

dzery radiť vedľa seba a nevznikajú 

žiadne mŕtve uhly ani presahy. To 

zjednodušuje projektovanie a znižu-

je počet senzorov. A všetky pohyby 

sú zaručene zaregistrované.
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Bezplatné projektovanie 
pomocou programu RELUX
Kto chce od samého začiatku správne umiestniť, používať a ovlá-

dať svetelné zdroje, pomôže mu bezplatná simulácia osvetlenia 

RELUX. RELUX poskytuje profesionálny projekčný software pre 

návrh a realizáciu zložitejších úloh ovládania svetla. Software 

určený pre projektantov, architektov a svetelných dizajnérov 

využíva riešenie mnohých výrobcov a je vysoko ocenený užívateľmi 

z celého sveta.

Meranie svetla

Riadenie osvetlenia pomocou senzorov prí-

tomnosti je založené na registrácii pohybu 

a na meraní svetla. Senzory prítomnosti 

merajú intenzitu osvetlenia nepretržite. 

Vďaka tomu senzor prítomnosti nielen 

zapne svetlo pri nedostatočnom dennom 

svetle, ale taktiež ho vypne pri dosiahnutí 

požadovanej intenzity osvetlenia. Znie to 

jednoducho, ale v skutočnosti musí senzor 

prítomnosti pri zapnutom svetle odhad-

núť, či pri vypnutí zostane ešte dostatočné 

denné svetlo.

Senzor prítomnosti meria súčet umelého 

a denného svetla. Aby sa mohlo s pribúda-

júcim denným svetlom včas vypnúť umelé 

osvetlenie, musí senzor prítomnosti poznať 

podiel umelého svetla. Túto hodnotu urču-

je na základe priebežnej analýzy všetkých 

spínacích pochodov svetiel v miestnosti. 

Senzor prítomnosti tak môže z nameranej 

celkovej intenzity svetla vždy vypočítať 

aktuálnu intenzitu denného svetla. Výhoda 

merania zmiešaného svetla tkvie v tom, že 

funguje s akýmkoľvek zdrojom svetla, či už 

sú to LED, halogénové alebo fluorescenčné 

zdroje. Meranie zmiešaného svetla je zá-

kladom pre riadenie konštantnej intenzity 

osvetlenia.

Riadenie konštantnej intenzity osvetlenia

Pri meraní intenzity svetla meria senzor 

prítomnosti neustále súčet denného 

a umelého svetla. Požadovaná intenzita 

osvetlenia pochádza z pôsobenia oboch 

týchto zdrojov. Ráno je dopad denného 

svetla menší, preto senzor prítomnosti 

zvyšuje podiel umelého svetla, aby bola 

dosiahnutá požadovaná intenzita osvet-

lenia v miestnosti. Ak v priebehu dopo-

ludnia vyjde slnko a oknom dopadá viac 

svetla, stlmí senzor prítomnosti jas svetiel. 

Intenzita osvetlenia tak zostáva konštant-

ná a nezávislá na dopade denného svetla. 

Typická oblasť použitia: Výrobné haly, kde 

je zákonom predpísaná určitá intenzita 

osvetlenia (napr. 400 lx), alebo projektové 

kancelárie, kde stála intenzita osvetlenia 

poskytuje pracovný komfort. K tomu-

to účelu sa používa senzor prítomnosti 

s funkciou stmievania, napríklad Compact 

Office DIM.

Prítomnosť
24 h12 h0 h

Zmiešané svetlo

Umelé svetlo

Denné svetlo
Lux

24 h12 h0 h

Zmiešané svetlo

Umelé svetlo

Denné svetlo

Prítomnosť

Lux

light simulation tools

Graf 1:  Zapínanie svetiel v závislosti od dopadu denného svetla

Graf 2:  Zapínanie svetiel konštantnej intenzity osvetlenia – 50% úspora energie 
 oproti obyčajnému zapínaniu (pozri Graf 1)

theRonda
Uhol pokrytia 360°
Kruhový rozsah snímania až Ø 24 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

PlanoCentro
Uhol pokrytia 360°
Štvorcový rozsah snímania 10 × 10 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

SPHINX
Uhol pokrytia 360°
Kruhový rozsah snímania až Ø 12 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

compact office
Uhol pokrytia 360°
Štvorcový rozsah snímania až 8 × 8 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

PresenceLight
Uhol pokrytia 360°, resp. 180°
Štvorcový, resp. obdĺžnikový rozsah snímania 
až 8 × 8 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

thePrema
Uhol pokrytia 360°
Štvorcový rozsah snímania 10 × 10 m
Taktiež vo variante pre systém KNX



Toalety
Máme realizovať automatické osvetlenie a vetranie toaliet v reštaurácii bez 

denného svetla v závislosti na pohybe. Pri registrácii prítomnosti hostí sa

má automaticky zapnúť vetranie, aby sa zaistil čerstvý vzduch.

Malá kancelária
Požiadavkou je spínanie osvetlenia a klimatizácie v závislosti na prítomnosti osôb. 

Osvetlenie musí byť možné ovládať diaľkovým ovládaním od písacieho stolu. Pri 

krátkej návšteve miestnosti nesmie svetlo svietiť dlhšie ako dve minúty. Žiaduce je 

dynamické prispôsobenie doby dobehu na správanie sa užívateľov. 

Odporúčame: 
Senzor theMova S360-101 AP

 � Vďaka zvýšenému krytiu IP 54 je vhodné i do vlhkého prostredia.

 � Vetranie sa spína kanálom prítomnosti – vhodný tiež napr. do miestnos-

tí s kopírkou, kde je prívod čerstvého vzduchu taktiež dôležitý.

Alternatíva:
Ak je miestnosť osvetlená i denným svetlom, použijeme senzor

prítomnosti PresenceLight 360.

Odporúčame:
Senzor thePrema E a diaľkové ovládanie theSenda P

 � Plné pokrytie miestnosti vďaka pravouhlej oblasti snímania.

 � Ostré ohraničenie s chodbou: otvorené dvere na chodbu a pohyby na 

chodbe nemajú žiadny účinok na spínanie svetla v kancelárii.

 � Ovládanie vetrania a klimatizácie sa realizuje prostredníctvom kanála 

prítomnosti.

 � Funkcia „samoučiaca sa doba dobehu“ skracuje alebo predlžuje dobu 

výdrže zapnutého svetla podľa počtu zaregistrovaných pohybov.

 � thePrema získala mnoho dizajnových ocenení.

Veľká skladová hala

Požadujeme spínanie osvetlenia v jednotlivých chodbách skladovej haly

v závislosti od pohybu. Vysokozdvižný vozík alebo zamestnanci v hlavnej 

chodbe nemajú žiadny vplyv na spínanie svetiel vo vedľajších chodbách.

Iba pri vstupe do vedľajších chodieb sa má zapnúť svetlo i tam.

Odporúčame:

Senzor Compact Passage a Compact Passimo

 � Presne ohraničenie oblastí snímania – senzory vo vedľajších chodbách 

nezaznamenávajú pohyby v hlavnej chodbe (to nedokáže žiadny iný 

senzor na trhu).

 � CompactPassimo je ideálny pre montáž priamo nad vstupom do vedľaj-

ších chodieb, pretože registruje pohyby iba jednostranne.

 � CompactPassage má pravouhlú oblasť snímania s dĺžkou až 30 m, 

preto sa hodí do dlhých chodieb.

 � Senzory sa môžu montovať až do výšky 6 m.

Viete, že...

Všetky funkcie senzorov prí-

tomnosti a pohybu* môžu byť 

pohodlne nastavované zo zeme 

pomocou diaľkového ovládania 

theSenda P.

*Diaľkovým ovládačom možno ovládať senzory po-
hybu a prítomnosti thePrema, theMova, theRonda, 
theLuxa P a PlanoCentro.

Príklady použitia senzorov
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Chodba

Požadujeme automatické osvetlenie dlhej chodby s veľkými oknami. 

Naproti rade okien sú kancelárie, ktorých steny sú sčasti sklenené. Pohyby 

v kanceláriách by nemali v žiadnom prípade ovplyvňovať ovládanie osvet-

lenia v chodbe.

Odporúčame:
Senzor Compact Passage

 � Existuje len málo senzorov, ktoré majú neprerušované pokrytie vďaka 

veľkej pravouhlej oblasti snímania o dĺžke až 30 m.

 � Optimálne využitie dopadajúceho denného svetla v kombinácii s ume-

lým osvetlením vďaka konštantnému meraniu zmiešaného svetla.

 � Presné ohraničenie pravouhlej oblasti snímania v susednej kancelárii za-

braňuje, aby sa svetlo zapínalo vplyvom pohybu v kanceláriách. Svetlo 

sa teda zapne len vtedy, ak je niekto na chodbe. 

Alternatíva:
So svojou jednostrannou oblasťou snímania je Compact Passimo ideálny 

pre začiatok a koniec chodieb.

M1M2

Konferenčná miestnosť / učebňa

Požadujeme nezávislé ovládanie dvojpásmového osvetlenia na základe prítomnosti 

osôb a intenzity svetla v školskej triede alebo posluchárni. Žiadúca je tiež možnosť spína-

nia rôznych svetelných scén pomocou diaľkového ovládania. Dopadajúce denné svetlo 

musí byť optimálne využité. Ovládanie osvetlenia tabule bude realizované zvlášť. 

Odporúčame: 
Senzor PlanoCentro 300

 � Dva nezávislé meracie lúče merajú intenzitu osvetlenia na dvoch rôz-

nych miestach v miestnosti (bližšie k oknu a ďalej od okna).

 � Vďaka oddelenému riadeniu svetelných pásiem zostáva svetlo v tmav-

šom priestore zapnuté dlhšie ako svetlo pri okne.

 � Osvetlenie tabule je realizované zvlášť prostredníctvom 3. kanálu.

Alternatíva:
Senzor PlanoCentro 201

 � Pokiaľ nie je potrebný 3. kanál pre osvetlenie tabule.

 � Vetranie sa riadi kanálom prítomnosti.

Vstupná hala

Osvetlenie 6 m vysokej vstupnej haly sa má zapínať len za prítomnosti osôb.

Odporúčame:

Senzor theRonda P

 � Senzor má veľkú kruhovú oblasť snímania a z veľkej výšky spoľahlivo 

zachytí všetky priechody osôb.

 � Oblasť snímania sa dá individuálne ohraničiť pomocou praktických 

krytiek.

Alternatíva:
 � V hotelových recepciách alebo firemných kantínach, kde prevládajú se-

diace osoby a je nutné registrovať i tie najmenšie pohyby, odporúčame 

použiť senzor prítomnosti thePrema E alebo PlanoCentro.
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Senzory pohybu 
Svetlo znamená bezpečnosť

Aký senzor pohybu a na aký účel?

Existujú senzory pohybu pre stropnú alebo nástennú montáž, resp. pre vnútorné a vonkajšie použitie. Senzory 

pre vonkajšie použitie musia mať vyšší stupeň krytia, pretože sú vystavené dažďu a snehu. Ale i v interiéroch hrá 

stupeň krytia svoju úlohu – senzory pohybov inštalované do vlhkých priestorov ako kúpeľne a sprchy musia mať 

zodpovedajúce krytie.

Správna montáž

Pohyby, ktoré sú kolmé ku sme-

ru, v ktorom sa nachádza senzor 

pohybu, sú zaregistrované jednodu-

chšie ako pohyby v smere priamo k 

senzoru alebo od senzora. Pri týchto 

čelných pohyboch je pre senzor 

ťažšie rozpoznať zmenu teplot. 

obrazu. Oblasť snímania pre takéto 

pohyby je z tohoto dôvodu menšia 

ako pre priečne pohyby. Oblasť 

snímania pre priečne pohyby môže 

byť napr. až do 12 m, pre čelné 

pohyby len do 5 m. Čím vyššie je 

senzor pohybu umiestnený, tým 

väčšia je oblasť snímania (max. 

výška býva spravidla 5 m). Pretože 

sa ale aktívne a pasívne zóny v obl.

snímania pritom zväčšujú, klesá 

citlivosť. I reflexné povrchy ako napr. 

zrkadliaca sa fasáda môžu ovplyvniť 

oblasť snímania a reakciu senzoru 

pohybu. Otvorená okná v zime (vy-

chádzajúci teplý vzduch) môžu viesť 

k chybnému správaniu sa senzora. 

Oblast snímání čidla

Na hlídání domovních dveří nebo fasády zpravidla 

stačí čidlo pohybu s půlkruhovou oblastí snímání 180° 

namontované na stěnu. Pokud chcete hlídat dvě strany 

budovy, doporučujeme čidlo pohybu s oblastí snímání 

300° umístěné na roh budovy. Ochrana proti podlezení 

je také důležitá. Jestliže si čidlo pohybu chcete dát zven-

ku nad domovní dveře, musí registrovat pohyb přímo 

pod sebou, i když budete stát přímo přede dveřmi. 

Uvedenie do prevádzky
Viac miesta, jednoduchšia manipulácia, chytrá koncep-

cia – je veľa dôvodov, prečo sa senzory pohybu od firmy 

Theben inštalujú a uvádzajú do prevádzky jednoduchšie 

a rýchlejšie. 

Priestorná nastrkovacia pätica
Obzvlášť praktická je priestorná nastrkovacia 

pätica, ktorú možno jednoducho priskrutkovať 

na stenu a predrôtovať. Samotný senzor sa už 

len nasadí na päticu. 

Dobre viditeľný popis svoriek
Je dobré vidieť, k čomu ktorý vodič slúži. Popis svoriek 

je nad každým vodičom, vodič ho teda nemôže zakryť. 

A to je nielen pekné, ale i bezpečné. 

Bezpečné upevnenie
Vďaka slepej svorke pre ochranný vodič a uchyteniu 

nastrkovacích svoriek je montáž rýchlejšia a bezpečnejšia. 

Ochranný vodič je riadne upevnený tak, ako sa sluší a patrí.

theLuxa S150/S180 
Uhol pokrytia 150°/180° 
Rozsah snímania 12 m

theMova S 
Uhol pokrytia 360°
Rozsah snímania 8 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

theMova P 
Uhol pokrytia 360° 
Rozsah snímania 24 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

theLeda 
Uhol pokrytia 180° 
Rozsah snímania 12 m

theLuxa P220/P300 
Uhol pokrytia 220°/300° 
Rozsah snímania 16 m
Taktiež vo variante pre systém KNX

theLuxa S360 
Uhol pokrytia 360°
Rozsah snímania 16 m

1,5 m
5 m
12 m

Erfassungsbereich 
theLuxa S180

6 m

1,5 m

5 m

12 m

Oblasť citlivosti pre pohyb 
kolmo v smere k senzoru

Oblasť citlivosti pre pohyb 
smerujúci k senzoru 

Ochrana proti podliezaniu

Senzor pohybu

Videá a ďalšie informácie
Zaujímavé videá, ďalšie informácie o senzoroch pohy-
bu a prítomnosti nájdete na uvedenom odkaze.  

 http://goo.gl/zwS8DH

Kam ďalej?


