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Úvod UmiestnenieInštalačný manuál

ADR-S/R je systém detekcie pohybu pre riadenie 
svietidiel. Pohyb je detekovaný pomocou 
infračervený senzoru (PIR).   PIR senzor zachytáva 
pohyby telies, ktoré majú inú teplotu ako je 
teplota okolia. Ľudia a zvieratá vyžarujú teplo, takže 
ak bude niečo nachádzať  alebo pohybovať v priestore 
snímaného senzorom, systém ADR-S/R to zistí a 
interpretuje to ako pohyb. Systém zostane aktívny
až kým zdroj tepla neopustí oblasť alebo sa na dlhšiu

dobu zastaví.
ADR-S/R používa spínač s  oneskorením, 
ktorý je navrhnutý tak, že aj keď sa teleso prestane 
pohybovať systém vypne osvetlenie až po uplynutí 
prednastavenej časovej doby. Snímač je v podstate aj 
časovač, ktorý sa resetuje zakaždým keď detekuje pohyb.
ADR-S/R je tiež vybavený senzorom jasu,
ktorý umožňuje systému zapnutie/vypnutie alebo 
upravenie výkonu svietenia, podľa jasu, ktorý sa v 
miestnosti nachádza. Pomocou potenciometra sa 
stanovania hraničné úrovne, podľa ktorý systém riadi 

ADR-S/Rs sú vhodné a pre montáž do Veko profilov. 
Štandardný ADR-R uhol snímania je 130 až 140 °. 
Detekcia uhlu pri ADR-S snímači je 
obmedzená, pokiaľ ide o jeho šírku. To znamená, že 
pohybové senzory sa aktivujú iba vtedy, keď sa niekto 
presunie do jeho úzkeho detekčného rozsahu (pozri 
Obr. B) senzorov namontovaných v  rade.  Odstup 
medzi jednotlivými snímačmi závisí na inštalačnej 
výške lišty (pozri Obr.A) a  rozsahom prekrývania 
 snímačov (1m). Čím vyššie je umiestnený senzor 
tým je nižšia aj jeho citlivosť.  ADR-S / R funguje 
optimálne keď je umiestnený v  centre miestnosti 
alebo uličky.

Pozor! Uistite sa, že je koľajnice úroveň,
a to ako v dĺžke a šírke (pozri Obr. B2).
Pozor! Citlivosť pohybového senzoru sa 
znižuje smerom k  vonkajším okrajom 
jeho rozsahu.
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Umiestnite kryt s ADR do Veko koľajnice (1). Otočte západku o 90 
°v smere hodinových ručičiek (2). Ak sa na mieste nachádza reflek-
tor, vyberte západku a umiestnite reflektor medzi západky a zais tite 
západkou.(3).

Pred pripojením ADR-S / R, vypnite hlavný vypínač 
napájania elektrického prúdu! Štandardné pripojenie: 
Pripojte fázu (L) k hnedému vodiču, prepínač (NO) 
ku čiernemu vodiču a nulák (N) k modrému vodiču. 
Prepínací spínač detektora bez potenciálový. 230 V 
je pripojený cez obvod medzi L a C. V štandardnom 
nastavení, sa pripojenie NC nepoužíva.Ak chcete 
povoliť stmievanie (voliteľne), špeciálny spínač 
stmievania musí byť umiestnený medzi spojmi a 
vodičmi. Toto voliteľné nastavenie je popísané na 
strane 6. 

Inštalačný manuálMontáž na strop Pripojenie 
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ADR-S / R má 8 nastavení pre oneskorené vypnutie 
detektoru pohybu, ktoré môže byť zvolené prostred-
níctvom prepínačov 1-3. Štandardné nastavenie je A3 
(6 min). Nastavenie A0 má veľmi krátke oneskorenie 
(možno použiť iba na testovanie a inštaláciu ADR-S / 
R). Voliteľné zapínanie a vypínanie stmievania popí-
sané na strane 6 nemá  vplyv na životnosť svetelného 
zdroja.

 Pozor!   Pre  výbojky   nenastavujte   ones- 
 korenie   do  polohy   menej ako 15 minút!  
 Krátke spínacie časy majú negatívny 
účinok na životnosť týchto svetelných zdrojov, 
pretože Nemajú dostatok času na zahriatie. Ak osvetlenie 
zostáva stmavené, môže byť doba spínania aj kratšia (s. 6)

           DETEKTOR POHYBU

Inštalačný manuál Nastavenia(1)



PIR citlivosť (B)
ADR-S / R má dve nastavenia citlivosti pre detekciu 
pohybu: zapnuté a kontinuálne. Nastavenie citlivosti 
na zapnuté sa aplikuje na prvú detekciu (keď je osvetle-
nie vypnuté).
Kontinuálne nastavenie citlivosti platí aj po počiatočnej 
detekcii aj po uplynutí prednastavenej di ody ones-
korenia.Štandardné nastavenie je B0 (normálna cit-
livosť). Použite toto menej citlivé nastavenie, ak sa 
osvetlenie zapína zbytočne alebo sa nevypína správne.

Nastavenie (C)
Ak je okolitá teplota nízka, napríklad, v chladnej 
miestnosti, je možnosť, nastaviť svetelný zdroj na 
úplne zahorenie na plný výkon (C1). Osvetlenie bude 
spočiatku zapnuté po dobu 15 minút na plný výkon a 
potom sa bude stmievať na 35 až 100% {ADR-SD/
ADR-RD}.

Nastavenie (D)
Ak sa svietidlo nefunguje podľa potreby, napríklad, 
pretože je detektor v oblasti kde je veľa svetla a svieti 
zbytočne, je možné danú svetelnú časť deaktivovať (D0).

DIP prepínač 8 neobsahuje funkciu.

      STUPEŇ CITLIVOSTI DETEKCIE
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Súmrakový spínač
ADR-S / R je dodávaný so súmrakovým 
spínačom, ktorý zaisťuje, že osvetlenie nie je zapnuté ak v 
miestnosti existuje dostatočné denné svetlo. Ak den-
né svetlo klesne pod nastavenú hodnotu, zatiaľ čo sa v
miestnosti stále niekto nachádza, osvetlenie sa 
zapne. Ak je osvetlenie zapnuté a množstvo 
denného svetla stúpne nad nastavenú hodno-
tu, bude osvetlenie stále svietiť. Týmto sa zabráni 
zbytočnému zapínaniu a  vypínaniu svietidla. Pre 
nastavenie hodnoty spínania otočte v smere hodi-
nových ručičiek pre vyššiu hodnotu súmraku a proti 
smeru hodinových ručičiek pre dosiahnutie nižšej 
hodnoty súmraku. Vyššia hodnota znamená, že pre 
vypnutie svietidla je potrebné viac denného svetla.

         NASTAVENIE STMIEVANIA

Nastavenia(3)Inštalačný manuál



Stmievanie (voliteľné)

Pred pripojením ADR-S / R, vypnite hlavný vypínač 
napájania elektrického prúdu!

Umiestnite modul stmievania medzi zapojenia a vodi-
če. Pripojte fáz (L) na hnedý vodič, nulák (N) na mod-
rý vodič a spínač vodič (1-10 V).
 
Nastavenie stmievania
Stmievač je možné nastaviť pomocou DIP prepínačov. 
K dispozícii je 6 úrovní stmievania: 100%, 50%, 40%, 
35%, 25% a 15%. DIP pozície sú uvedené na obrázku 
a tiež aj na module stmievania.

Inštalačný manuál
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Pred pripojením ADR-S / R, musí byť vypnutý napájací 
prúd svietidla.

Iba certifikovaný elektrikári môžu pracovať so sieťovým 
napätím 230V.

Dodržiavajte všetky inštalačné inštrukcie podľa manuálu.
Ak máte pochybnosti, obráťte sa na technické oddelenie 
A-solutions.

Uistite sa, že vodiče sú zapojené podľa označenia a farebné-
ho kódovania.

Prispôsobte plne v súlade s technickými špecifikáciami 
zariadenia.

Nepoužívajte spínanie „studený štart“, ak ADR-S / R je 
pravdepodobné, že osvetlenie sa zapne viac ako dvakrát za 
24h.

ADR-S / R nie je certifikovaný pre použitie ako alarm.

Bezpečnosť Riešenie problémov Technické údaje
Menovité napätie:
Maximálny stály výkon:

Využitie(zapnuté/vypnuté):
PIR detekčný uhol

Vypnutie časového oneskorenia:
Teplota okolia:
(mód pre mrazy)
Trieda krytia:
Luxy:

Porucha                         Možná príčina                    Riešenie                                                            
Osvetlenie sa 
nezaplo

Nepodmienené
zapnutie 
svietidla

Nepodmienené
vypnutie 
svietidla

Svietidlo je 
zapnuté perma-
nentne

Pri dostatočnom 
dennom svetle sa 
osvetlenie nevyplo

do svietidla nejde elektrický prúd
súmraková hodnota nebola dosiahnutá
porucha svetelného zdroja
zapnutie po vypadnutí prúdu
náhla zmena tepelných vzorov(napr. 
tlačiareň,ventilátor,klimatizácia atď nachádzajúcich sa v 
detekčnom rozsahu senzora)

žiadna detekcia v nastavenej dobe oneskorenia

osoba je mimo rozsahu snímania senzora

senzor je vyžšie ako 12m

do svietidla nejde elektrický prúd

chyba prepínača

tepelné vzory v rozsahu detektora sa 
neustále menia

nieje nastavené vypnutie pri dostatočnom 
osvetlení 

skontrolujte napájanie
upraviť nastavenia
vymeniť svetelný zdroj

počkať
vyberte lepšie miesto
znížte citlivosť

zvolte dlhšie oneskorenie

použite viacero detektorov
vyberte lepšie umiestnenie
nastavte oneskorenie na dlhšiu dobu

nainštalujte detektor nižšie

skontrolujte napájanie

vypnite

vyberte lepšie umiestnenie

opustite miestnosť a počkajte kým uplynie 
čas oneskorenia


