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Tilkobling 

Sensoren er, sammen med en PIR enhet eller 
systemet, velegnet til automatisk styring av 
belysning.

Funksjon
PIR-Sensor registrerer når personer beveger 
seg inn i synsfeltet. Bevegelsesdeteksjonen 
foregår ved at PIR-ens passive infrarøde 
sensor registrerer endringer i varmestrålin-
gen. Utilsiktede aktiveringer av sensoren kan 
bli forårsaket av dyr, biler og andre bevege-
lige objekter som avgir varme.

Tilkobling til systemet
PIR-Sensoren forsynes med strøm direkte fra 
inngangen på et Input 24-modul.
Sensorens terminal 1 kobles til en inngang 
og sensorens terminal 3 kobles til 0 V (sen-
sorens terminal 2 benyttes ikke).
Merk! Ved bruk av PIR-sensoren til styring 
av belysningsanlegg kan det tilkobles opp til 
6 stk. PIR-sensorer på samme inngang.

Merk!
Lederne skal komme fra samme kabel.

PIR-sensoren skal plasseres så den har “fritt 
utsyn” - normalt på en loddrett vegg (se 
likevel under „Montering“).
Den er følsom overfor bevegelse innenfor en 
avstand på ca. 6 meter ved 25 °C og har - alt 
etter plasseringen - i det vannrette planet, en 
synsvinkel på ca. 110° (se figur 1).

PIR-sensoren skal plasseres slik at bev-
egelser som ønskes registrert, for det meste 
foregår på tvers av dekningsområdet (se 
figur 2A). Bevegelsesdeteksjonen er minst 
ved bevegelser direkte mot eller vekk fra 
PIR-en (figur 2B). Figur 3 viser åpningsvinke-
len i det loddrette planet. Denne vinkel kan 
- ved hjelp av den medfølgende tildeknings-
folien - reduseres (se figur 3 og 4).

Der er dessuten vedlagt et beslag som 
brukes dersom PIR-en ikke ønskes montert i 
plan med veggen, (beslaget gjør at synsvin-
kelen kan dreies oppover, nedover eller til 
siden for å oppnå et bedre dekningsområde).

Plasserer man PIR-en på en vegg i mindre 
enn 1,2 m høyde, kan rekkevidden økes ved 
at den monteres på hodet.

Da PIR-en registrerer ut fra temperaturforan-
dringer, er rekkevidden avhengig av om-
givelsestemperatur: Jo høyere temperatur, 
desto kortere rekkevidde.

For å forhindre feil deteksjon bør man unngå 
å plassere PIR-en slik at den vender direkte 
mot sollys eller gjenstander som kan forår-
sake hurtige temperaturskiftninger, som:

■ Aircondition
■ Ventilasjon og utlufting
■ Varmeapparater m.m.

Tekniske data

Montering

Sensoren er beregnet til montering på en 
loddrett flate, men kan også monteres 
vannrett, når bare kravet om IP44 miljø 
respekteres.
Ved utendørs montering anbefales det å 
åbne nederste dreneringshull, så det ikke 
samles kondensvann inne i kapslingen (figur 
5).
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 Figur 4. Bruk av folie

Figur 3. Synsvinkel i loddrett plan med/uten folie

Figur 1. Synsvinkel i vannrett plan

A. Maks. deteksjon               B. Min. deteksjon
      Figur 2. Deteksjon i vannrett plan

Rekkevidde (m) Monteringshøyde
      1,75   2,00   2,25

Uten tildekningsfolie (A) 6         6        6

Med klippet 
tildekningsfolie (B)

5         6        6

Hel tildekningsfolie (C) 3         4        5

Veiledningen skal alltid
leveres til brukeren

Rengjøring

PIR-Sensor må rengjøres med en klut, 
som vris i lunkent ferskvann, evt. med 
rengjøringsmidler uten slipeeffekt og uten 
oppløsningsmiddel.

PIR

LDR

1 2 3 Kapslingsklasse IP 44

Spenningstilførsel 18-24 d.c., min. 1 kΩ 
seriemotstand

Strømforbruk Typisk 1,5 mA.

Antall utganger Åpen collector maks. 
24 mA.

Dekningsvinkel, vannrett 110º

Dekningsvinkel, loddrett 80º

Rekkevidde 6 m ved 25 °C

Oppvarmingstid 1 min. (± 20 sekunder)

Impulstid 0,1 - 0,2 sekunder

Pausetid Maks. 2 sekunder

Lysføler LDR

Omgivelsestemperatur -20 °C til + 45 °C

Luftfuktighet 5-95 % RH

Skruterminaler Maks. 2x2,5 mm2

Maks. kabellengde 300 m

Standarder EN61000-6-3

EN61000-6-1

Direktiver 89/336/EØF

Rekkevidder gjelder ved temperatur på 25 °C


