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PD-C360i/8 DIM… + PD-C360i/24 DIM…
Asetukset ja toiminnot Mobil-PDi/plus -kaukosäätimellä 
(tuotenro EM10425530)

 

HUOMAUTUS: Ihanteellisen vastaanoton saat aikaiseksi kohdistamalla kaukosäätimen 
ohjelmoinnin aikana ilmaisimeen. Huomaa, että suorassa auringonsäteilyssä n. 8 m:n 
vakiokantama voi huomattavasti lyhentyä auringon infrapunaosuuden vuoksi.

1. Asetukset kaukosäätimellä
Ilmaisimen DIP-kytkimen 1 on oltava asetettuna kuvassa esitetyllä tavalla.

Painike Asiakaskohtainen asetus

Ohjelmointitilan avaaminen
Ilmaisimessa palaa sininen LED ja ilmoittaa siten ”blue mode”-ohjelmointitilasta. 
Liitetty valaistus kytkeytyy päälle.
Ilmaisin ei reagoi ohjelmointitilassa liikehdintään.

   

Kanavan valinta
C1 = valaistus (vahvistetaan sinisen ja punaisen LEDin vaihtelevalla vilkunnalla)
C2 = HVAC (vahvistetaan sinisen ja vihreän LEDin vaihtelevalla vilkunnalla)

Päällekytkentävaloarvon säätäminen silmäpainikkeella tai kiinteän valoarvon säätäminen

   
Himmennin käynnistyy jaksoittain ”DIM”-painikkeen kertapainalluksella ja 
muuttaa valaistuksen valonvoimakkuutta automaattisesti hitaasti maksimi- ja 
minimiarvon välillä.
Kun haluttu tilan valoisuusarvo on saavutettu, paina ”Silmä”-painiketta.
Valoarvo tallennetaan uudeksi valoisuuden asetusarvoksi.

   
Kiinteä päällekytkentäarvo (100 lux - päiväkäyttö)
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

Jälkikäyntiajan säätäminen – valitse sitä ennen kanava C1 tai C2!

   
Jälkikäyntiajan säätäminen kanavalle ”Valaistus-C1”:
(valitse sitä ennen kanava C1) 1 min - 15 min
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

   
Jälkikäyntiajan säätäminen kanavalle ”HVAC-C2”:
(valitse sitä ennen kanava C2) 5 min - 15 min tai 
lyhytimpulssi: heti kun liike on laukaissut ilmaisimen, kanava ja vihreä LED 
kytketään päälle 5 sekunniksi ja sammutetaan sitten 5 sekunniksi.
Vahvistetaan lyhyesti tunnistimen vaihtelevalla sinisen ja vihreän LEDin vilkunnalla.

Asetus täys- ja puoliautomaattinen – valitse sitä ennen kanava C1 tai C2!

Vaihto asetusten ”Täysautomaattinen” ja ”Puoliautomaattinen” välillä
Puoliautomaattinen = paina painiketta, sininen LED on n. 3 s ajan pois.
Täysautomaattinen = paina painiketta, sininen LED vilkkuu n. 3 s

Suunnistusvalon (10 % valotehosta) ottaminen käyttöön
Niin kutsuttu yövalotoiminto: huoneen/käytävän päivänvalon osuus laskee ja 
tunnistimeen asetettu valoarvo (esim.: 400 lux) alitetaan, silloin valaistus 
himmennetään automaattisesti n. 10 %:iin maksimaalisesta valotehosta. 
Liikkeitä tunnistaessaan ilmaisin ohjaa valaistuksen esiasetettuun valoarvoon. 
Kun läsnäoloilmaisin ei enää havaitse liikkeitä, läsnäoloilmaisin kytkeytyy 
asetetun jälkikäyntiajan kuluttua takaisin n. 10 %:iin maksimivalotehosta.
Jos tila on asetettua valoarvoa kirkkaampi, läsnäoloilmaisin kytkee 
suunnistusvalon automaattisesti pois.
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

   
Suunnistusvalo (10 % valotehosta), 
kuitenkin aktivointi kiinteällä päällekytkentäajalla 1 min - 60 min
Valaistus on kytketty päälle, joko automaattisesti tai painamalla painiketta 
käsin. Kun läsnäoloilmaisin ei enää havaitse liikkeitä, läsnäoloilmaisin 
kytkeytyy asetetun jälkikäyntiajan kuluttua takaisin n. 10 %:iin valotehosta. 
Nyt valittu suunnistusvalon päällekytkentäaika käynnistyy (esim. 10 min). 
Jos ilmaisin havaitsee tämän ajan kuluessa uusia liikkeitä, ilmaisin ohjaa 
valaistuksen jälleen esiasetettuun valoarvoon. Jos tämän ajan kuluessa ei 
kuitenkaan havaita uusia liikkeitä, suunnistusvalo sammutetaan automaattisesti.
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

Suunnistusvalon (10 % valotehosta) ottaminen käytöstä
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

LEDien kytkentä päälle/pois (punainen/vihreä LED)
LEDien kytkeminen pois päältä = paina painiketta, sininen LED on n. 3 s ajan pois.
LEDien kytkeminen päälle = paina painiketta, sininen LED vilkkuu n. 3 s

Palauttaminen tehdasohjelmaan
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

Ohjelmointitilan sulkeminen
Sininen LED sammuu, asetukset on nyt tallennettu.
Ilmaisin reagoi nyt automaattisesti asetettujen arvojen mukaan.

 HUOMAUTUS: Jos ohjelmointitilaa ei suljeta painikkeella, ilmaisin sulkee 
ohjelmointitilan automaattisesti 10 min päästä viimeisen painikkeen 
painalluksen jälkeen.

Lisätoimintoja Mobil-PDi/plus -kaukosäätimellä

Kantomatkan/havaintomatkan tarkastaminen testikäytöllä
Liitetty valaistus kytkeytyy päälle – hyvin näkyvä ilmaisimen havaintoalueen 
askelmittaus/tarkastaminen. Viiveetön ja kuormaton liikenäyttö sinisen LEDin 
2 lyhyellä vilkahduksella.

 HUOMAUTUS: Testitilasta poistutaan painamalla uudelleen 
painiketta ”TEST” tai ”RESET”.

   
Väliaikainen himmennys haluttuun valoarvoon (korvaava painike)
Himmennin käynnistyy jaksoittain ”DIM”-painikkeen kertapainalluksella ja 
muuttaa valaistuksen valonvoimakkuutta automaattisesti hitaasti maksimi- ja 
minimiarvon välillä. Kun haluttu tilan valoisuusarvo on saavutettu, paina 
”Silmä”-painiketta.
Tämä valoarvo ohjataan niin kauan, kun tilassa oleskelee joku. Kun henkilöt 
poistuvat tunnistusalueelta, läsnäoloilmaisin palaa jälkikäyntiajan kuluttua 
takaisin asetettuun käyttötilaan.

Kytke kanava ”Valaistus-C1” tai ”HVAC-C2” käsin päälle/pois 
(korvaava painike) – valitse kanava sitä ennen!

Toimintojen ”TEST”, ”Valo PÄÄLLE/POIS” keskeyttäminen,
Ilmaisin palaa takaisin vastaavaan asetettuun käyttötilaan.
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PD-C360i/24 DUOplus
Asetukset ja toiminnot Mobil-Pdi/plus -kaukosäätimellä 
(tuotenro EM10425530)

 

HUOMAUTUS: Ihanteellisen vastaanoton saat aikaiseksi kohdistamalla kaukosäätimen 
ohjelmoinnin aikana ilmaisimeen. Huomaa, että suorassa auringonsäteilyssä n. 8 m:n 
vakiokantama voi huomattavasti lyhentyä auringon infrapunaosuuden vuoksi.

1. Asetukset kaukosäätimellä
Ilmaisimen DiP-kytkimen 1 on oltava asetettuna kuvassa esitetyllä tavalla.

Painike Asiakaskohtainen asetus

Ohjelmointitilan avaaminen
Ilmaisimessa palaa sininen LED ja ilmoittaa siten ”blue mode” -ohjelmointitilasta. 
Liitetty valaistus kytkeytyy päälle.
Ilmaisin ei reagoi ohjelmointitilassa liikehdintään.

 
Kanavan valinta
C1 = valaistus (vahvistetaan sinisen ja punaisen LEDin vaihtelevalla vilkunnalla)
C2 = valaistus (vahvistetaan sinisen ja vihreän LEDin vaihtelevalla vilkunnalla)
C3 = HVAC (vahvistetaan sinisen LEDin vilkunnalla)

Päällekytkentävaloarvon asettaminen silmäpainikkeella molemmille kanaville C1 + C2 tai 
kiinteän valoarvon valitseminen kullekin kanavalle C1 tai C2

Ympäristön vallitsevan valoarvon lukeminen päällekytkentävaloarvoksi: välillä 5 - 2000 lux
Liitetty valaistus C1 + C2 ja sininen LED kytkeytyvät pois. Kun luku on 
suoritettu onnistuneesti, valaistus kytkeytyy päälle ja sininen LED palaa 
jälleen jatkuvasti.

 
Kiinteän päällekytkentävaloarvon asettaminen kullekin kanavalle C1 tai C2: 
(valitse sitä ennen kanava C1 tai C2) 100 lux - päiväkäyttö
Vahvistetaan C1:lle ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.
Vahvistetaan C2:lle ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja vihreän LEDin vilkunnalla.

 
Yhteisen jälkikäyntiajan säätäminen kanavalle ”Valaistus-C1 + C2”:
5 min - 15 min tai 
lyhytimpulssi: heti kun liike on laukaissut ilmaisimen (esiasetettu ympäristön 
valoarvo on alitettu), valaistus ja punainen LED kytketään päälle 1 sekunniksi 
ja sammutetaan sitten 9 sekunniksi.
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

 
Kanavan ”HVAC C3” jälkikäyntiajan asettaminen:
(valitse sitä ennen kanava C3) 1 min - 15 min
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen sinisen LEDin vilkunnalla.

Asetus täys- ja puoliautomaatti – valitse sitä ennen kanava C1, C2 tai C3!

Vaihto asetusten ”Täysautomaattinen” ja ”Puoliautomaattinen” välillä
Puoliautomaattinen = paina painiketta, sininen LED on n. 3 s ajan pois.
Täysautomaattinen = paina painiketta, sininen LED vilkkuu n. 3 s

LEDien kytkentä päälle/pois (punainen/vihreä LED)
LEDien kytkeminen pois päältä = paina painiketta, sininen LED 
on n. 3 s ajan pois.
LEDien kytkeminen päälle = paina painiketta, sininen LED 
vilkkuu n. 3 s

Palauttaminen tehdasohjelmaan
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

Ohjelmointitilan sulkeminen
Sininen LED sammuu, asetukset on nyt tallennettu.
Ilmaisin reagoi nyt automaattisesti asetettujen arvojen mukaan.

 HUOMAUTUS: Jos ohjelmointitilaa ei suljeta painikkeella, ilmaisin sulkee 
ohjelmointitilan automaattisesti 10 min päästä viimeisen painikkeen 
painalluksen jälkeen.

Lisätoimintoja Mobil-PDi/plus -kaukosäätimellä

Kantomatkan/havaintomatkan tarkastaminen testikäytöllä
Liitetty valaistus kytkeytyy päälle – hyvin näkyvä ilmaisimen havaintoalueen 
askelmittaus/tarkastaminen. Viiveetön ja kuormaton liikenäyttö sinisen LEDin 
2 lyhyellä vilkahduksella.

 HUOMAUTUS: Testitilasta poistutaan painamalla uudelleen painiketta 
”TEST” tai ”RESET”.

Kytke kanava ”Valaistus C1 tai C2” tai ”HVAC C3” käsin päälle/pois (korvaava painike), 
valitse kanava sitä ennen!
C1 = valaistus (vahvistetaan punaisen LEDin vilkunnalla)
C2 = valaistus (vahvistetaan vihreän LEDin vilkunnalla)
C3 = HVAC (vahvistetaan sinisen LEDin vilkunnalla)

Toimintojen ”TEST”, ”Valo PÄÄLLE/POIS” keskeyttäminen
Ilmaisin palaa takaisin vastaavaan asetettuun käyttötilaan.
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