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3. Määräysten mukainen käyttö

••Läsnäolotunnistinta käytetään läpikulkualueilla, portaiko-

Läsnäolotunnistin

DE

issa, autotalleissa, kellareissa ja varastohalleissa valaistuksen sekä lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaukseen.
Läsnäolotunnistin on tarkoitettu asennettavaksi
sisätiloihin.

thePassa P360-221 DALI UP WH

••

2010340

thePassa P360-221 DALI UP GR
2010341

4. Asennus
1. Yleistä tietoa

••
••

Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin
kattoasennukseen
Valaisinkanavalle on valittavissa kaksi toimintatapaa:
– 1 valaisinkanava DALI Broadcast (toimitustila) tai
– 2 valaisinkanavaa DALI osoitteistuksella
2 erillistä tunnistusvyöhykettä
Suorakulmainen tunnistusalue (maks. 30 m x 5 m / 150 m2)
Käyttö, kytkentä tai vakiovalaistuksen säätö
valmiustilatoiminnolla
Sekavalonmittaus sopii fluorisoiville lampuille (FL/PL/
ESL), halogeeni-/hehkulampuille sekä LED-valoille
Mukautuva 2-kanavainen valonmittaus
Käyttö vaihtokytkettävissä täys- tai puoliautomaattiseen
toimintaan
Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen lyhytkestoisen läsnäolon yhteydessä (lyhytaikainen läsnäolo)
1 läsnäolokanava ulkoiselle DALI-releelle, esim. lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaukseen
Lisälaitteet: Hallinnan kaukosäädin SendoPro 868-A
(lisävaruste) (lyh.: SendoPro), käyttäjän kaukosäädin
theSenda S (lisävaruste) (lyh.: theSenda S), huollon
kaukosäädin theSenda P (lisävaruste) (lyh.: theSenda
P), App-kaukosäädin theSenda B (lisävaruste) ja siihen
kuuluva sovellus "theSenda Plug" (iOS/Android) (lyh.:
theSenda B/App)

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Tunnistusalue
LLSuorakulmainen tunnistusalue kattaa koko käytävän.
LLTunnistuksen ulottuvuus on jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Ne voi helposta ottaa erikseen käyttöön tai poistaa
käytöstä kaukosäätimellä (vain, kun on yksi valaisinkanava
DALI-Broadcast).
LLSuositeltava asennuskorkeus on välillä 2,0 m – 6,0 m.
Asennuskorkeuden kasvaessa läsnäolotunnistimen
herkkyys vähenee. 3,5 m asennuskorkeudesta alkaen
pitäisi useampien tunnistimien tunnistusalueiden limittyä
reuna-alueilla.
LLTunnistuksen ulottuvuus pienenee lämpötilan noustessa.
LLKulkusuunnan mukaisesti (edestä/poikittain) tunnistusalue jakautuu eri alueisiin.
Tunnistusalueet vyöhyke 1 ja vyöhyke 2 (toimitustila)
A

r

Laitteen saa asentaa ainoastaan sähköalan
ammattilainen, henkilö, jolla on vastaava koulutus
sekä sellaista tietoa ja kokemusta alalta, että hän
pystyy tunnistamaan sähkön aiheuttamat
vaaratilanteet ja välttämään niitä.
Kytke ennen asennusta/purkamista verkkojännite
pois päältä ja varmista se.
Lue ohje kokonaan ja noudata sitä.
Tutustu ennen tuotteen käyttöönottoa ja käyttöä
käyttöohjeeseen.

t

r

2. Turvallisuus

Zone 1

t

Zone 2

Asennuskorkeus
(A)
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
5,5 m

liikkuvat henkilöt
edessä (r)
16 x 3,5 m (56 m2)
18 x 4 m (72 m2)
20 x 4,5 m (90 m2)
20 x 5 m (100 m2)
20 x 5 m (100 m2)
20 x 5 m (100 m2)
20 x 5 m (100 m2)
20 x 5 m (100 m2)

liikkuvat henkilöt
poikittain (t)
16 x 3,5 m (56 m2)
22 x 4 m (88 m2)
30 x 4,5 m (135 m2)
30 x 5 m (150 m2)
30 x 5 m (150 m2)
30 x 5 m (150 m2)
30 x 5 m (150 m2)
30 x 5 m (150 m2)

6,0 m

20 x 5 m (100 m2)

30 x 5 m (150 m2)

Kaikki tiedot ovat ohjearvoja.

1

t

r

1
TunnistusalueetZone
vyöhyke
1 tai vyöhyke 2
A

L Ota huomioon molempin valoisuuden mittausten kohdistus, vyöhyke 1 / vyöhyke 2!

Zone 2

A

r

r

ZoneZone
1 1

A

Asennuskorkeus
(A)
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
5,5 m

liikkuvat henkilöt
edessä (r)
8 x 3,5 m (28 m2)
9 x 4 m (36 m2)
10 x 4,5 m (45 m2)
10 x 5 m (50 m2)
10 x 5 m (50 m2)
10 x 5 m (50 m2)
10 x 5 m (50 m2)
10 x 5 m (50 m2)

6,0 m

10 x 5 m (50 m2)

Zone 1

L Suora auringonvalo vaikuttaa valonmittaukseen. Älä sijoita
lattiavalaisimia tai riippuvia valaisimia suoraan tunnistimen alapuolelle.

r

t

t

r

t

t

ZoneZone
2 2

r

liikkuvat henkilöt
poikittain (t)
8 x 3,5 m (28 m2)
11 x 4 m (44 m2)
r (68 m2)
15 x 4,5 m
t
15 x 5 m (75 m2)
15 x 5 m (75 tm2)
15 x 5 m (75 m2)
15 x 5 m (75 m2)
15 x 5 m (75 m2)

Vakiovalaistuksen säätö
Tunnistin pitää sijoittaa siten, että se tunnistaa vain keinovalon, jota se itse säätää. Keinovalo, jota toiset tunnistimet
säätävät (tai manuaalisesti päälle kytketty työvalaisin), vaikuttavat tunnistimen valoisuuden mittaukseen.
Kytkentäkäyttö
Jos valoisuuden mittaus otetaan pois käytöstä, valaisimet
kytkeytyvät päälle vain henkilöiden läsnäolon perusteella
(valoisuuden ohjearvoksi on asetettu kaukosäätimellä «Mittaus pois»).

Uppoasennus
uppoasennusrasiassa, koko 1

Zone 2

15 x 5 m (75 m2)

Kaikki tiedot ovat ohjearvoja.

Valoisuuden mittaus
Läsnäolotunnistin mittaa kahden kohdistetun valonmittauksen avulla keino- ja päivänvaloa. Valonmittaus Z1 mittaa
valoisuutta vyöhykkeellä 1 ja valonmittaus Z2 mittaa valoisuutta vyöhykkeellä Z2. Asennettaessa pitää ottaa huomioon
molempien valoisuuden mittausten kohdistus. Asennuspaikasta tulee valaistustason vertailuarvo. Valoisuuden mittaus
voidaan sovittaa tilan korjauskertoimen avulla vastaamaan
tilan olosuhteita.

Kattoasennus
Z1

Z2

kattoasennusrasiassa 73A (9070917), asennusaukon halkaisijalle 72 mm (Ø 73 mm)
2m

2m

Kumpikin valonmittausvyöhyke muodostaa lattiaan noin 2 x 4
m kokoisen suorakulmion. Toimintatilasta ja valitusta tunnistusvyöhykkeestä riippuen valonmittaukset on kohdistettu
seuraavasti:
1-kanava (Broadcast):
Tunnistusvyöhykkeen valinta

Valaisinkanava

Valonmittausvyöhyke

Vain vyöhyke 1

Valaisinkanava C1 Vyöhyke 1

Vain vyöhyke 2

Valaisinkanava C1 Vyöhyke 2

Vyöhyke 1 ja
vyöhyke 2

Valaisinkanava C1

Ø vyöhykkeestä 1 ja
vyöhykkeestä 2

2-kanava (osoitteistus):
Valaisinkanava

Valonmittausvyöhyke

Valaisinkanava C1

Vyöhyke 1

Valaisinkanava C2

Vyöhyke 2
2

•Muut tunnistimet (alilaitteet) välittävät vain läsnäolotie-

Pinta-asennus
pinta-asennuskehyksellä 110A (9070912, 7070913)

toa (esim. the Passa P360 Slave UP).

L
N

*
L

N

P

L

N

EVG

Master
S1 S2

P

Slave

DA+ DA–

DALI

* vain toimintatavalla "Osoitteistus“

Rinnankytkentä päälaite-päälaite

•Voidaan käyttää useita päälaitteita. Jokainen päälaite

!

L
N

*

Kaikille tunnistimille ja painikkeille pitää käyttää samaa
vaihejohdinta.

L

L Valaistua painiketta saa käyttää vain nollajohtimen liitännän kanssa.

N

P

L

Master

EVG

L Useampia painikkeita voidaan ohjata yhdestä
ohjaustulosta.

L Jokaiseen päälaitteeseen voidaan kytkeä enimmillään 50
DALI-käyttölaitetta. DALI-käyttölaitteet jaetaan tasaisesti
3 vaihejohtimelle.

*

S1 S2

EVG

5. Liitäntä

•
•
•

ohjaa tällöin omia valaisinryhmiään valoisuuden mittauksensa mukaisesti.
Jälkitoiminta-ajat ja valoisuuden ohjearvot asetetaan
erikseen jokaisessa päälaitteessa.
Kaikki tunnistimet tunnistavat yhdessä läsnäolon.
Enintään 10 tunnistinta voidaan kytkeä rinnan.

DA+ DA–

DALI

N

P

Master
S1 S2

DA+ DA–

DALI

* vain toimintatavalla "Osoitteistus“

Ulkoisen DALI-releen liittäminen

L Osoitteistustoimintatavassa voidaan kanavat C1 ja C2
kohdistaa kaukosäätimellä haluttuihin painiketuloihin S1
ja S2.

•DALI-johtoon voidaan liittää vain yksi ulkoinen DALI-rele
(IEC 62386-208).
•Tunnistin tunnistaa DALI-releen automaattisesti.
•Kytkeytymisviiveen ja jälkitoiminta-ajan voi asettaa

Erilliskytkentä

kaukosäätimellä.

•Läsnäolotunnistin tunnistaa päälaitteena henkilöiden

L
N

*

läsnäolon ja valoisuuden sekä ohjaa valaisimia.

L
N

L

*

EVG

P

P

EVG

N

EVG

DALI RMr

L

EVG

N

Master
S1 S2

DA+ DA–

Master
S1 S2

DA+ DA–

DALI

* vain toimintatavalla "Osoitteistus“
DALI

* vain toimintatavalla "Osoitteistus“

Rinnankytkentä päälaite-alilaite

•Jos yhden yksittäisen läsnäolotunnistimen tunnistusalue
•
•

ei riitä (laajat tilat), voidaan P-liittimien avulla kytkeä
rinnan enimmillään 10 tunnistinta.
Kaikki tunnistimet tunnistavat yhdessä läsnäolon.
Päälaite mittaa valoisuuden, käsittelee painikesignaaleja
ja ohjaa valaisimia.
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6. Käyttöönotto

Valaisinryhmien asetusten määritys SendoPro kaukosäätimellä
Toimintopainike vasemmalla

Ensimmäinen käyttöönotto thePassa P360-111
DALI (Broadcast) → toimitustila

Painike ylös
Toimintopainike oikealla
Painike oikealla

LLKäynnistysvaiheen (30 s) jälkeen tunnistin on
toimintavalmis.

Ensimmäinen käyttöönotto thePassa P360-221
DALI(osoitteistus), laitteiston asetuksia ei ole
määritetty

Vaihda kaukosäätimellä SendoPro tai theSenda B/App

toimintatapa Broadcast toimintatavaksi Osoitteistus:

Valitse parametri <thePassa P360-111 DALI>
tunnistintyypiksi.

Avaa DALI-asetusten määritys (SendoPro kaukosäätimessä
valikossa "Ohjauskäskyt").

Lähetä tunnistimeen parametri <Vaihda toimintatavaksi
"Osoitteistus">.

Kun kytkentä on onnistunut valitse tunnistintyyppi <thePassa P360-221> muiden parametrien määrittämiseksi.
Kun tunnistimelle on ensimmäisen kerran valittu toimintatapa "Osoitteistus" (thePassa P360-221 DALI), se käynnistyy
uudelleen ja tunnistaa kaikki liitetyt DALI-valaisimet, antaa
lyhytosoitteet ja ylläpitää niistä luetteloa.
▻▻Tunnistimen LED-valo vilkkuu (5 kertaa lyhyesti päälle 3
s välein) laitejärjestelmän koosta riippuen enimmillään
3 min.
Jos tunnistimeen ei ole liitetty DALI-kytkentälaitetta tai DALIjohdossa on katkos,
▻▻LED-valo vilkkuu (LED palaa ja 2 kertaa lyhyesti pois
päältä 3 s välein).
Jos laitteisto on kunnossa, tunnistin siirtyy asetusten määrityskäyttöön ja odottaa valaisinryhmien asetusten määritystä.
▻▻LED-valo vilkkuu ( 2 kertaa lyhesti päälle 3 s välein).
Niin kauan kun asetusten määritystä ei ole suoritettu,
laitteisto on seuraavassa käyttötilassa:
Tunnistin on Broadcast-käytössä.
Toiminta on kytkentäkäytössä (vain läsnäolon tunnistus,
ei valonmittausta).
Kaikkia valaisimia ohjataan 100 % päällekytkennän
himmennysarvolla.
Toimintatapa on täysautomaattinen.
Kaikki liitetyt painikkeet ovat aktiivisia. Päälle- ja poiskytkeminen sekä himmennys ovat mahdollisia.
Jälkitoiminta-aika 10 min.

••
••
••
••
••
••

Valaisinryhmien asetusten määritys

••SendoPro
••theSenda B/App
••Painike tai theSenda S

Painike alas


Valitse SendoPro:ssa tyyppi "thePassa P360-221 DALI".

Valitse "Valikko" (toimintopainike oikealle) ja sen jälkeen

"Ohjauskäskyt" (toimintopainike vasemmalla).


Avaa "DALI-asetusten määritys toiminnolla "Avaa" (toimin-

topainike oikealla).
DALI-asetusten määrityksen voi tehdä kolmella tavalla:

yy
"Ryhmäkohdistus (Ei osoitt.)": Käsitellään vain DALI-kytkentälaitteet ilman ryhmäosoitetta.
yy
"Ryhmäkohdistus (Kaikki)": Kaikkien liitettyjen DALIkytkentälaitteiden asetukset määritetään. HUOMAA: Kaikki
olemassa olevat ryhmäkohdistukset ryhmänumeroilla 1 tai
2 poistetaan.
yy
"Ryhmäkohdistuksen muuttaminen": Seuraava olemassa
oleva kytkentälaite haetaan ja valitaan.


Valitse painikkeella haluttu ryhmäkohdistus ja käynnistä

asetusten määritys toiminnolla "Lähetä" (toimintopainike
oikealla).

LLKaukosäätimen pitää olla kohdistettuna tunnistimeen!
LED-valo sammuu.
▻▻DALI-valaisin alkaa sykkiä (satunnaisessa
järjestyksessä).

Valitse painikkeella haluamasi kanava C1 tai C2 ja kohdista se toiminnolla "Lähetä" (toimintopainike oikealla)
DALI-kytkentälaitteeseen.
▻▻Valaisin himmenee 20 %:iin vahvistukseksi.
▻▻Seuraava DALI-valaisin alkaa sykkiä. Näin kohdistetaan
valaisinryhmät peräkkäin kaikille valaisimille.
Ryhmäkohdistus (Ei osoitt.) tai (Kaikki):
Kun kaikki DALI-kytkentälaitteet ovat kohdistaneet yhden
valaisinryhmän, tunnistin lopettaa asetusten määrityksen
ja suorittaa uudelleenkäynnistyksen (käynnistysvaihe
30 s). Sen jälkeen tunnistin siirtyy normaalikäyttöön ja
asetusten määritys on loppuun suoritettu.

••

LLTarvittaessa asetusten määrityksen voi lopettaa toiminnolla "Lopeta" (toimintopainike vasemmalla).
▻▻Tässä tapauksessa laitteisto ei ole toimintavalmis.
Jos valitaan "Muuta ryhmäkohdistusta", voidaan oikealla
olevalla painikkeella ">" siirtyä seuraavaan DALI-kytkentälaitteeseen ilman valaisinryhmän muuttamista.

Kun kaikki halutut muutokset on suoritettu, asetusten määritys pitää lopettaa toiminnolla "Lopeta" (toimintopainike
vasemmalla).

••
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Valaisinryhmien asetusten määritys kaukosäätimellä theSenda B/App

Yhdistä theSenda B siihen kuuluvaan sovellusohjelmaan
"theSenda Plug".

Sijoita theSenda B tunnistimen alapuolelle (kaukosäädin
tunnistimeen kohdistettuna).

Valitse sovelluksessa "theSenda Plug" tyyppi "thePassa
P360-221 DALI".

Valitse valikossa "DALI-asetusten määritys" haluamasi
ryhmäkohdistus.
DALI-asetusten määrityksen voi tehdä kolmella tavalla:

yy
"Ryhmäkohdistus (Ei osoitt.)": Käsitellään vain DALI-kytkentälaitteet ilman ryhmäosoitetta.
yy
"Ryhmäkohdistus (Kaikki)": Kaikkien liitettyjen DALIkytkentälaitteiden asetukset määritetään. HUOMAA: Kaikki
olemassa olevat ryhmäkohdistukset ryhmänumeroilla 1 tai
2 poistetaan.
yy
"Ryhmäkohdistuksen muuttaminen": Seuraava olemassa
oleva kytkentälaite haetaan ja valitaan.

▻▻Halutun ryhmäkohdistuksen valinnan jälkeen tunnistin
on ohjelmointitilassa.
▻▻DALI-valaisin alkaa sykkiä (satunnaisessa
järjestyksessä).

Kohdista kanava C1 tai C2 painikkeella
DALI-kytkentälaitteeseen.

Muut vaiheet, katso "Valaisinryhmien asetusten määritys
SendoPro:lla".
Valaisinryhmien asetusten määritys painikkeilla

Aseta parametri <Asetusten määritys - Painikkeet/RC>
tilaan "Sallittu". Kaikkia liitettyjä painikkeita voidaan käyttää asetusten määrityksessä.

Paina mitä tahansa painiketta 5 kertaa lyhyesti (< 0,4 s) ja
kerran pitään (> 15 s).
▻▻LED-valo sammuu.
▻▻DALI-valaisin alkaa sykkiä (satunnaisessa
järjestyksessä).
▻▻Valaisinryhmä kohdistetaan painamalla vastaavaa
painiketta:

Asetusten määrityksen tarkastus
Valaisinryhmien kohdistuksen voi tarkastaa painikkeilla tai
kaukosäätimellä SendoPro tai theSenda B/App kytkemällä
yksittäiset valaisinryhmät päälle tai pois (valitse kaukosäätimessä SendoPro/theSenda B (App) valikko "Ohjauskäskyt").
LLValaisinryhmän muuttaminen DALI-kytkentälaitteita
käytettäessä: DALI-asetusten määrityksen muuttaminen
kaukosäätimellä SendoPro tai theSenda B/App toiminnolla
"Ryhmäkohdistuksen muuttaminen".
LLPainikkeella: Kaikkien DALI-asetusten määritys pitää suorittaa uudelleen.
LLValaisinryhmien asetusten määritystä varten on saatavilla
video: https://www.youtube.com/user/TheThebenAG

Kytkentätoiminnot (laitteiston asetukset on
määritetty)
Kun jännite on kytketty päälle, läsnäolotunnistin suorittaa
kaksi vaihetta, jotka näytetään LED-valolla:
1. Käynnistysvaihe (30 s)

••Punainen LED-valo vilkkuu sekuntitahdilla, valaisimet
ovat päälle kytkettyinä kytkennän himmennysarvolla.
••Tunnistin ei reagoi painikekomentoihin eikä kaukosäätimeen "theSenda B/S".
••Kun henkilöitä ei ole paikalla, valaistus kytketään 30 s
kuluttua pois päältä.

2. Käyttö

••Punainen LED-valo ei pala. Vakiovalaistuksen säätö tai
kytkentäkäyttö käynnistetään.
▻▻Tunnistin on toimintavalmis.

7. Toiminnot

yy
1 x lyhyt painikkeen painallus = kanava C1
yy
2 x lyhyt painikkeen painallus = kanava C2

▻▻Valaisin himmenee 20 %:iin vahvistukseksi (3 s kuluttua
viimeisestä painikkeen painalluksesta).
▻▻Seuraava DALI-valaisin alkaa sykkiä. Näin kohdistetaan
valaisinryhmät peräkkäin kaikille valaisimille.
Kun kaikki DALI-kytkentälaitteet ovat kohdistaneet yhden
valaisinryhmän, tunnistin lopettaa asetusten määrityksen
ja suorittaa uudelleenkäynnistyksen (käynnistysvaihe 30
s).
▻▻Tunnistin siirtyy normaalikäyttöön ja asetusten määritys
on loppuun suoritettu.

••

LLTarvittaessa asetusten määrityksen voi lopettaa painamalla mitä tahansa painiketta yli 15 s ajan. Tunnistin
suorittaa uudelleenkäynnistyksen.
▻▻Tässä tapauksessa laitteisto ei ole toimintavalmis.
LLPainikkeiden sijasta asetusten määrityksen voi suorittaa
myös kaukosäätimen theSenda B/S painikkeilla Päällä/
Pois.










Z1

Z2




 Sekavalomittaus
 Läsnäolotunnistus
 Keinovalo
 Painike valaisimien manuaaliseen ohjaukseen
 Päivänvalon kohdistuminen

Valaisinkanava C1 (Broadcast)
valaisikanavat C1, C2 (osoitteistus)
Valaistusta ohjataan läsnäolon ja valoisuuden mukaisesti. Kun
päivänvaloa ei ole riittävästi ja henkilöitä on läsnä, valaisimien
päällekytkentä ja vakiovaloisuuden säätö tapahtuu DALIliitännän kautta.
Kun päivänvaloa on riittävästi tai henkilöitä ei ole läsnä, valaisimet kytkeytyvät DALI-liitännän kautta pois päältä.
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Vakiovalaistuksen säätö

••Se tasaa päivänvalon vaihteluita säätämällä valaisimia.
••Kokonaisvaloisuus pidetään halutulla valoisuuden tasolla
vakiona.
••Valaisimet kytketään päälle kytkennän himmennysarvolla
ja niitä säädetään asetetulla valoisuuden ohjearvolla.
••Toimintatavasta "school" tai "office" riippuen läsnäolotunnistin toimii painikkeella tapahtuvan himmennyksen
jälkeen seuraavasti:
Toimintatapa "school" (koululuokissa ja kokoustiloissa):

yy
Manuaalinen himmentäminen pysäyttää vakiovalaistuksen
säädön.
yy
Valaisimet pysyvät määritetyssä himmennysarvossa (valoisuus ei vaikuta) niin kauan, kun henkilöitä on läsnä.
yy
Pois- ja päällekytkeminen palauttaa säätökäytön.

••Toimintatapa "office" (toimistoissa ja
maisematoimistoissa):

yy
Vakiovalaistuksen säätö pysyy manuaalisen himmentämisen jälkeen ajankohdan valoisuuden arvossa ottaen sen
väliaikaisesti uudeksi valoisuuden ohjearvoksi.
yy
Uusi valoisuuden ohjearvo on käytössä vain henkilöiden
läsnäollessa.
yy
Kun valaistuksen jälkitoiminta-aika on kulunut, otetaan
uudelleen käyttöön asetettu ohjearvo.

Kytkentäkäyttö

••
••

Läsnäolo ja valoisuus ohjaavat kytkentätoimintoja.
Valaisinkanava kytkeytyy päälle pimeällä ja henkilöiden
läsnäollessa. Valaisimet kytkeytyvät pois päältä, kun on
riittävän valoisaa tai kun henkilöitä ei ole läsnä, valaistuksen jälkitoiminta-ajan mukaisesti.
Valaisimien päälle kytkeminen tapahtuu kytkennän
himmennysarvolla.
Painikkeella voidaan muuttaa keinovalon voimakkuutta
läsnäolon keston ajaksi. Jos valaistus kytketään päälle
painikkeella, se valaisimet ovat päälle kytkettyinä vähintään 30 min ajan. Jos tilasta poistutaan (tätä ennen),
valaisimet kytkeytyvät pakotetusti pois päältä asetetun
jälkitoiminta-ajan kuluttua.

••
••

Valmiustila (orientoitumisvalo)

••Valaisimet säädetään valaistuksen jälkitoiminta-ajan

kuluttua valmiustilan himmennysarvoon (1 – 25 %
lamppujen tehosta).
Valmiustila-aika voidaan asettaa välille 0 s - 60 min tai
pysyväksi.
Jos tilan valoisuus ylittää valoisuuden ohjearvon, valaisimet kytkeytyvät pois päältä. Jos tilan valoisuus alittaa
valoisuuden ohjearvon, valaisimet kytkeytyvät valmiustilan valoisuusarvoon. Kun tilaan tullaan uudelleen, tunnistin ottaa automaattisesti (täysautomaattinen toiminta)
tai painikkeen painamisen jälkeen (puoliautomaattinen
toiminta) uudelleen käyttöön valoisuuden asetetun
ohjearvon.

••
••

Valaistuksen jälkitoiminta-aika

••Vähimmäisjälkitoiminta-aika (10 s - 60 min) voidaan

••Asetuksilla ≤ 2 min tai ≥ 30 min jälkitoiminta-aika

pysyy muuttumattomana asetetussa arvossa. Jos tilassa
käydään vain lyhyesti ja siitä poistutaan 30 s sisällä,
valaisimet kytkeytyvät ennakoivasti 2 min kuluttua (lyhytaikainen läsnäolo) pois päältä.

Painikeohjaus

••Painikkeella valaisimet voidaan kytkeä tai niitä voidaan
himmentää manuaalisesti milloin tahansa.
••Lyhyt painikkeen painallus kytkee valaisimet päälle

tai pois, pitkä painallus kytkee ne kirkkaammiksi tai
himmeämmiksi.
Jos valaisimet kytketään manuaalisesti pois päältä, ne
pysyvät niin kauan pois kytkettyinä, kun henkilöitä on
läsnä. Jälkitoiminta-ajan kuluttua valaisimet kytkeytyvät
taas päälle.

••

Täys- tai puoliautomaattinen toiminta

••Täysautomaattinen: Valaisimet kytkeytyvät automaattisesti päälle ja pois päältä.
••Puoliautomaattinen toiminta: Valaisimet pitää
kytkeä käsin päälle. Poiskytkeytyminen tapahtuu
automaattisesti.

Portaikon valaistustoiminto

••Kun portaikon valaistustoiminto aktivoidaan, tunnistinta

käytetään portaikossa täysin automaattisella toiminnalla.
Manuaalinen poiskytkeminen ei ole mahdollista.
Kun portaikon valaistustoiminto otetaan pois käytöstä,
valaisimet voi kytkeä manuaalisesti päälle ja pois.

••

Eco ja Eco plus
Asetukset optimaalisille kytkentätoiminnoille ja maksimaaliselle energiansäästölle.

8. Asetukset
Läsnäolotunnistimella thePassa P360-221 DALI on kaksi
erilaista toimintatapaa:
Broadcast (toimitustila)
Osoitteistus
Molemmat toimintatavat voi valita SendoPro tai theSenda B/
App kaukosäätimellä.

••
••

Parametrit

Valinta

Tyyppi

thePassa P360-111 DALI (Broadcast)
thePassa P360-221 DALI (osoitteistus)

••Läsnäolotunnistimet toimitetaan perusasetuksilla
käyttövalmiina.
••SendoPro ja theSenda B/App kaukosäätimillä voidaan
hakea, muuttaa ja optimoida parametreja.
••theSenda P kaukosäätimellä voi ainoastaan muuttaa
parametreja.

asettaa ja laite voi lisätä aikaa maks. 30 minuuttiin tai
palauttaa sen takaisin asetettuun vähimmäisaikaan.
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Broadcast <thePassa P360-111 DALI>

Opetustoiminto painikkeella

Paina painiketta > 15 s ajan

▻▻Sen hetkinen mitattu valoisuuden arvo otetaan valoisuuden ohjearvoksi.
LLPainikkeella opettamisen voi estää kaukosäätimillä SendoPro tai theSenda B/App, kun parametrin "Asetusten
määritys - Painikkeet/RC" tilaksi on valittu "estetty".

Parametrit kaukosäätimellä
Käyttöönoton sekä huoltotöiden aikana voi kaukosäätimellä
hakea avuksi seuraavat parametrit ja muuttaa niitä:
Parametrit

Kuvaus

Valinta: Z1 / Z2 /
Z1+Z2
Valinta: Kytkentä/
Toiminta C1
säätö
Valoisuuden
Arvoalue lukseina /
ohjearvo C1
Mittaus pois päältä
Valoisuuden tod- Valoisuuden todelliellinen arvo C1
sen arvon haku
Tilan korj.kerroin
Tilan korjauskerroin
C1
Luksimittarin
Valoisuuden mitvaloisuuden arvo
tausarvo C1
lukseina
Tunnistuksen
Arvoalueet tasoina
herkkyys (PIR)
Arvoalue sekJälkitoimintaunteina/
aika, valaistus
minuutteina
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen läsläsnäolo
näolo: Päällä/Pois
EnergiansääsValinta: eco / eco
tötila
plus
Arvoalue sekKytkentäviive
unteina/
Läsnäolo
minuutteina
Arvoalue sekJälkitoimintaunteina/
aika, läsnäolo
minuutteina
Kytkennän himArvoalue %
mennysarvo C1
Valinta: autom./
Toimintatapa C1
man.
Valinta: vakio /
Säätönopeus
keskitaso / nopea
VähimmäishimArvoalue %
mennysarvo
EnimmäishimArvoalue %
mennysarvo
Arvoalue minuuttPoiskytkentä,
eina / tunteina / ei
valoisuus
koskaan pois
Portaikon
Valinta: Päälle/Pois
valaistustoiminto
Himm.nopeus,
Valinta: vakio/nopea
man. himmennys
Tunnistusvyöhyke

Haettavissa
- SendoPro/
theSenda
B (App)

Muutettavissa
- SendoPro /
theSenda
B (App)

x

x

x

x

x

x

Muutettavissa theSenda
P

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Valinta: school /
office
Arvoalue sekunteina
/ minuutteina /
Jatkuvasti päällä
(on)

Valmiustilan
himmennysarvo
Infrapunaryhmäosoite C1
Valaistusohjelma
1 C1
Valaistusohjelma
2 C1
Asetusten
määritys
- Painikkeet/RC
Liikkeen näyttö
LED-valolla

Muutettavissa
- SendoPro /
theSenda
B (App)

Muutettavissa theSenda
P

x

x

Arvoalue %

x

Valinta: Kaikki / I / II
/ III (App VIII:n asti)

x

Arvoalue %

x

Arvoalue %

x

Valinta: sallittu/
estetty

x

Pois/Päällä

x

LLParametrien valintaa on rajoitettu theSenda P kaukosäädintä käytettäessä.
Asetettujen arvojen haku:
Kaukosäätimillä SendoPro ja theSenda B/App voi hakea
parametreja lähettämällä arvot tasoittain tunnistimeen. Jos
lähetetty arvo on alle asetetun parametrin, LED-valo syttyy
hetkeksi. Jos lähetetty arvo on sama kuin asetettu parametri tai
sen yläpuolella, LED-valo vilkkuu 2 s ajan.

Tunnistusalue on jaettu kahteen toisistaan riippumattomaan
tunnistusvyöhykkeeseen (katso 4. Asennus, tunnistusalue).
Enimmäisulottuvuutta varten otetaan käyttöön vyöhyke 1 ja
vyöhyke 2. Jos tunnistusaluetta on rajoitettava, vyöhyke 1 tai
vyöhyke 2 voidaan ottaa pois käytöstä.

Asetettavat arvot - SendoPro /
theSenda/App

Z1, Z2, Z1 ja Z2

Toiminta C1
x

x
x

Toiminta, man.
himmennys
Valmiustila-aika

Haettavissa
- SendoPro/
theSenda
B (App)

Arvoalue

x

x

Kuvaus

Tunnistusvyöhyke

x
x

Parametrit

x

Valaisinkanavaa C1 voi käyttää toiminnolla kytkentäkäyttö
tai vakiovalaistuksen säätö. Asetukset tehdään parametrilla
<Toiminta C1>.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Kytkentä

Valaisinkanava C1 toimii kytkentäkäytössä

Säätö

Valaisinkanava C1 toimii vakiovalaistuksen säädöllä

x
x
x
x

x
x

Valoisuuden ohjearvo C1
Valoisuuden ohjearvo määrittää halutun vähimmäisvaloisuuden. Vallitseva valoisuus mitataan läsnäolotunnistimen
alapuolelta. Jos valoisuus on ohjearvon alapuolella, valaisimet
kytkeytyvät päälle, mikäli läsnäolo on tunnistettu (täysautomaattisessa toimintatavassa).
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••Laskettu tilan korjauskerroin otetaan käyttöön. Tarkas-

Arvoalue
Asetettavat arvot - SendoPro/theSenda B/App

10-3000 luksia

Asetettavat arvot - theSenda P

10, 15, 300,
500, 800 luksia

Valoisuuden mittauksen käytöstä poistaminen (valoisuuden mittauksella ei ole mitään vaikutusta)
Valaisinkanavat kytkeytyvät vain läsnäolon ja poissaolon
mukaisesti.
SendoPro/theSenda B/App

Mittaus pois

theSenda P

Painike

Valoisuuden todellinen arvo C1
Tarkastusta varten voidaan hakea valoisuuden todellinen arvo.
Hakutoiminto, katso taulukko "Parametrit kaukosäätimellä".

Tilan korjauskerroin C1, valoisuuden mittausarvo C1
Tilan korjauskerroin on mitta erilaiselle valoisuuden mittaukselle katosta ja työtasolta (valoisuuden arvo riippuu
ympäristöolosuhteista).

Z1

Z2



theSenda B
theSenda
B
oder Luxmeter
tai
luksimittari


2,5 m

2,5 m

Tilan korjauskerroin =
Valoisuuden arvo katossa
			Valoisuuden arvo lattiassa
Katon valoisuuden arvoon vaikuttavat asennuspaikka, valon
kohdistuminen, auringon sijainti, sääolosuhteet sekä tilan ja
huonekalujen heijastusominaisuudet. Jotta halutulla pinnalla
voidaan pitää vaadittu luksiarvo, valoisuuden mittausten
vertailu on välttämätön.
Läsnäolotunnistimen alapuolelta mitattu luksimittarin arvo 
lähetetään kaukosäätimellä tunnistimeen.
Valoisuuden mittausarvon lähetyksellä tilan korjauskerroin
sovitetaan vastaavassa valaisinkanavassa automaattisesti
tilan olosuhteisiin.
Vertailua varten on käytettävissä kaksi menettelytapaa.
SendoPro ja luksimittari

Kytke kaikki valaisimet enimmäisteholle. Aja kaikki kaihtimet mahdollisuuksien mukaan alas.

Sijoita luksimittari työtasolle tunnistimen alapuolelle.
Merkitse mitattu luksiarvo SendoPro:n parametriin <Valoisuuden mittausarvo C1>.

Noudata kuvan mukaisia luksimittausetäisyyksiä. Suorita
kaikki mittaukset lattiatasolla.

Vain vyöhykkeen 1 käyttö: Sijoita luksimittari valoisuutta mitattaessa vyöhykkeelle 1 (noin 2,5 m etäisyydelle
tunnistimesta).

Vain vyöhykkeen 2 käyttö: Sijoita luksimittari valoisuutta
mitattaessa vyöhykkeelle 2.

Vyöhykkeiden 1 ja 2 käyttö: Sijoita luksimittari keskelle.
Siitä lasketaan tilan korjauskerroin. Sallittuja ovat arvot
välillä 0,05 ja 2,0. Lasketut tai syötetyt arvot, jotka ovat
sallitun alueen ulkopuolella, asetetaan automaattisesti
vastaavaan raja-arvoon.

••

tusta varten tilan korjauskertoimen voi hakea parametrista <Tilan korj.kerroin C1>. Vakioarvo on 0,3.

theSenda B ja sovellus "theSenda Plug"

Yhdistä theSenda B siihen kuuluvaan sovellusohjelmaan
theSenda Plug.

Valitse vastaava tunnistintyyppi ja lataa parametrit.

Valitse parametri <Valoisuuden mittausarvo C1>.
Kaukosäätimellä Senda B

Sijoita theSenda B piirroksen mukaisesti ja siirry muutaman askelen verran mittauspaikasta, jotta et vaikuta
luksimittaukseen.

Paina OK.
▻▻Näyttöön tulee uusi ikkuna mitatulla valoisuuden mittausarvolla. Jos haluat ottaa käyttöön kyseisen arvon,

Paina OK.

Tärkeää: Paina lähetyspainiketta ( ). Valoisuuden mittauksen vertailu on suoritettu.
Luksimittarilla

Sijoita tai kohdista luksimittari piirroksen mukaisesti ja lue
luksiarvo.

Paina sovelluksessa "Syöttö".
▻▻Näyttöön tulee uusi ikkuna.

Syötä luksiarvo ja paina OK.
▻▻Näyttöön tulee valoisuuden mittausarvo.

Tärkeää: Paina lähetyspainiketta ( ). Valoisuuden mittauksen vertailu on suoritettu.

••Tilan korjauskerroin, katso SendoPro ja luksimittari ...
Kytkennän himmennysarvo C1
Valaistus kytketään päälle kytkentäkäytössä kuten myös
vakiovalaistuksen säädössä kytkennän himmennysarvolla.
Arvoalue (SendoPro / theSenda B/App)
Kytkennän himmennysarvo C1

30 – 100 %

Toimintatapa C1
Täysautomaattinen: Valaisimet kytkeytyvät automaattisesti
päälle ja pois päältä (henkilöiden läsnäolon, poissaolon ja
valoisuuden perusteella).
SendoPro/theSenda B/App

autom.

theSenda P

painike A

Puoliautomaattinen: Päällekytkentä pitää aina tehdä käsin.
Läsnäolotunnistin kytkee automaattisesti pois päältä (poissaolon tai valoisuuden perusteella)
SendoPro/theSenda B/App

man.
painike

theSenda P

Infrapuna-ryhmäosoite C1
Tätä parametriä käytetään kaukosäätimiä theSenda S tai
theSenda B käytettäessä.
Valaisinkanavalle C1 voidaan kohdistaa ryhmäosoite. Ryhmäosoitteet voidaan ohjelmoida tunnistimeen kaukosäätimillä
SendoPro, theSenda B/App tai theSenda S.
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Arvoalue

Ohjauskäsky

Asetettavat arvot - SendoPro

I, II, III, Kaikki

Asetettavat arvot - theSenda B

I, II, III

Asetettavat arvot - theSenda Plug

I – VIII, Kaikki

Asetettavat arvot - theSenda S

I, II

Opettaminen
C1
Läsnäolotesti
Valotesti
Uudelleenkäynnistys
Tehdasasetukset

theSenda S kaukosäätimellä ryhmäosoitteet voi kohdistaa
seuraavasti:
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

I

Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

II

Kuvaus

Annettavissa
- SendoPro/
theSenda
B (App)

Annettavissa
- theSenda P

Aktivointi

x

x

Pois/Päällä
Pois/Päällä

x
x

x

Tunnistin käynnistetään uudelleen

x

x

Kaikki parametrit ja asetukset
palautetaan toimitustilaan.

x

Vaihto toimintatapaan "Osoitteistus"

theSenda B kaukosäätimellä ryhmäosoitteet voi kohdistaa
ilman sovelluksen käyttöä seuraavasti:
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

I

Paina painiketta A ja painiketta
vähintään 5 s ajan

samaikaisesti

II

Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

III

Tunnistin on toimitustilassa Broadcast-käytössä (tyyppi
<thePassa P360-111 DALI>). Ohjauskäskyllä vaihdetaan
tunnistintyypiksi <thePassa P360-221 DALI>, jossa on kaksi
valaisinryhmää osoitteistuksella.
LLOsoitteistustilaan kytkemisen jälkeen tunnistin on hätäkäyttötilassa. Valaisinryhmien ohjelmointi, katso luku 6.
"Käyttöönotto".

Valaistusohjelma 1 C1 / valaistusohjelma 2 C1

Opettaminen C1

Valaistuskanavan C1 halutun himmennysarvon voi kohdistaa
valaistusohjelmaan 1 ja 2.

Opetustoimintoa käytettäessä sen hetkinen mitattu valoisuuden arvo otetaan valoisuuden ohjearvoksi C1. Jos arvot ovat
sallitun alueen ulkopuolella, ne asetetaan automaattisesti
vastaavaan raja-arvoon.
Opetustoiminnon ohjauskäskyn voi suorittaa kaukosäätimillä
SendoPro, theSenda B/App tai theSenda P (painikkeella
).

Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Asetettavat arvot

0 – 100 %

Kaukosäätimellä theSenda S tai theSenda B valaistus asetetaan halutulle valoisuudelle ja tallennetaan seuraavasti:
Paina painiketta

vähintään 3 s ajan.

Valaistusohjelma 1
on tallennettu

Paina painiketta

vähintään 3 s ajan.

Valaistusohjelma 2
on tallennettu

Tehdasasetukset
Läsnäolotunnistin toimitetaan seuraavilla parametriarvoilla:
thePassa P360-111 DALI.
Parametrit

Arvo

Valaistusohjelma haetaan lyhyellä painikeen painalluksella.

Tunnistusvyöhyke

Z1 ja Z2

Toiminta C1

Säätö

Ohjauskäskyt kaukosäätimellä

Valoisuuden ohjearvo C1

200 luksia

Tilan korjauskerroin C1
Tunnistuksen herkkyys (PIR)
Jälkitoiminta-aika, valaistus
Lyhytaik. läsnäolo
Energiansäästötila
Kytkentäviive Läsnäolo
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo
Kytkennän himmennysarvo C1
Toimintatapa
Säätönopeus
Vähimmäishimmennysarvo
Enimmäishimmennysarvo
Poiskytkentä, valoisuus
Portaikon valaistustoiminto
Himm.nopeus, man. himmennys
Toiminta, man. himmennys
Valmiustila-aika
Valmiustilan himmennysarvo
Infrapuna-ryhmäosoite C1

0.3
Taso 3
5 min
Päällä
eco
0s
10 min
50 %
autom.
standardi
10 %
100 %
10 min
Pois
standardi
school
0s
10 %
I

Valaistusohjelma 1 C1

30 %

Valaistusohjelma 2 C1

70 %

Asetusten määritys - Painikkeet/RC

sallittu

Liikkeen näyttö LED-valolla

Pois

Seuraavat ohjauskäskyt voi antaa kaukosäätimellä:
Ohjauskäsky

Kuvaus

Annettavissa
- SendoPro/
theSenda
B (App)

Annettavissa
- theSenda P

DALI-asetusten Toimintatavan asetusten määritys /
määritys
DALI-laitteet
Vaihto toimintatapaan
"Osoitteistus"

Vaihto tilasta "Broadcast" tilaan
"Osoitteistus". Kun kytkeminen on
suoritettu pitää valita tyyppi <thePassa P360-221 DALI>.

DALI-kytkentälaitteiden
palautus

Kaikki DALI-kytkentälaitteet palautetaan tehdasasetuksiin.

DALI-releen
palauttaminen

Liitetty DALI-rele palautetaan
tehdasasetuksiin.

Valaisimien
kytkeminen

Valaisinryhmän voi kytkeä päälle ja
pois päältä.

x

x
x

x

x
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LLParametrit voi palauttaa tehdasasetuksiin vain kaukosäätimellä SendoPro tai theSenda B.

Parametrit

Kuvaus

Osoitteistus <thePassa P360-221 DALI>
Painikkeella opettamisen asetus

Paina painiketta > 15 s ajan

▻▻Sen hetkinen mitattu valoisuuden arvo otetaan valoisuuden ohjearvoksi.
LLPainikkeella opettamisen voi estää kaukosäätimillä SendoPro tai theSenda B/App, kun parametrin "Asetusten
määritys - Painikkeet/RC" tilaksi on valittu "estetty".

Parametrit kaukosäätimellä
Käyttöönoton sekä huoltotöiden aikana voi kaukosäätimellä
hakea avuksi seuraavat parametrit ja muuttaa niitä:
Parametrit

Toiminta C1/C2
Liittimen S1
kohdistus,
liittimen S2
kohdistus
Valoisuuden
ohjearvo C1, C2
Valoisuuden
todellinen arvo
C1, C2
Tilan korj.kerroin
C1, C2

Kuvaus

Valinta: Kytkentä/
säätö

x

Tilan korjauskerroin

x

Kytkennän
himmennysarvo
C1, C2
Toimintatapa
C1/C2
Säätönopeus
Vähimmäishimmennysarvo
Enimmäishimmennysarvo
Poiskytkentä,
valoisuus

Arvoalue sekunteina/
minuutteina
Lyhytaikainen läsnäolo: Päällä/Pois
Valinta: eco / eco
plus
Arvoalue sekunteina/
minuutteina
Arvoalue sekunteina/
minuutteina

x

x

x

Valmiustila-aika
Valmiustilan
himmennysarvo
Infrapunaryhmäosoite
C1, C2
Valaistusohjelma
1 C1,
valaistusohjelma
2 C1
Valaistusohjelma
1 C2,
valaistusohjelma
2 C2
Asetusten määritys - Painikkeet/
RC
Liikkeen näyttö
LED-valolla

Muutettavissa
- SendoPro /
theSenda
B (App)

x

x

Valinta: Päälle/Pois
Valinta: vakio/nopea
Valinta: school /
office
Arvoalue sekunteina
/ minuutteina /
Jatkuvasti päällä
(on)

Muutettavissa theSenda
P

x
x

x

Arvoalue %

x

Valinta: Kaikki / I / II
/ III (App VIII:n asti)

x

Valaistusohjelma
valaisinkanavalle C1
arvoalue %

x

Valaistusohjelma
valaisinkanavalle C2
arvoalue %

x

Valinta: sallittu/
estetty

x

Pois/Päällä

x

LLParametrien valintaa on rajoitettu theSenda P kaukosäädintä käytettäessä.
Asetettujen arvojen haku:
Kaukosäätimillä SendoPro ja theSenda B/App voi hakea
parametreja lähettämällä arvot tasoittain tunnistimeen. Jos
lähetetty arvo on alle asetetun parametrin, LED-valo syttyy
hetkeksi. Jos lähetetty arvo on sama kuin asetettu parametri tai
sen yläpuolella, LED-valo vilkkuu 2 s ajan.

x
x
x

x

x

x

Toiminto C1, C2

x

x

Valaisinkanavia C1 ja C2 voidaan käyttää yhdessä toiminnolla
kytkentäkäyttö tai vakiovalaistuksen säätö. Asetukset tehdään
parametrilla <Toiminta C1/C2>.

x

x

Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)

x

x

Arvoalue %
Valinta: autom./
man.
Valinta: vakio /
keskitaso / nopea

Muutettavissa theSenda
P

x

Valoisuuden todellisen arvon haku

Arvoalueet tasoina

Jälkitoimintaaika, läsnäolo

x

x

Tunnistuksen
herkkyys (PIR)

Kytkentäviive
Läsnäolo

x

Arvoalue lukseina
/ mittaus pois päältä

Luksimittarin
valoisuuden arvo
lukseina

Lyhytaikainen
läsnäolo
Energiansäästötila

Muutettavissa
- SendoPro /
theSenda
B (App)

Valinta: C1 / C2 /
C1+C2

Valoisuuden mittausarvo C1, C2

Jälkitoimintaaika, valaistus

Haettavissa
- SendoPro/
theSenda
B (App)

Portaikon
valaistustoiminto
Himm.nopeus,
man. himmennys
Toiminta, man.
himmennys

Haettavissa
- SendoPro/
theSenda
B (App)

x

x

Valaisinkanava C1 ja C2 toimivat kytkentäkäytössä

Säätö

Valaisinkanava C1 ja C2 toimivat vakiovalaistuksen säädöllä

Liittimen S1 kohdistus, liittimen S2 kohdistus
Painikkeiden liittimet S1 ja S2 voidaan milloin tahansa kohdistaa haluttuun valaisinkanavaan ilman uudelleen kytkentää.

x
x

Kytkentä

x

Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)

x

Parametrit

Valaisinkanava

Arvoalue %

x

Liittimen S1
kohdistus

C1

C2

C1 ja
C2

Arvoalue %

x

Liittimen S2
kohdistus

C1

C2

C1 ja
C2

Arvoalue minuutteina / tunteina / ei
koskaan pois

x
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Valoisuuden ohjearvo C1, C2
Valoisuuden ohjearvo määrittää halutun vähimmäisvaloisuuden. Vallitseva valoisuus mitataan läsnäolotunnistimen
alapuolelta. Jos valoisuus on ohjearvon alapuolella, valaisimet
kytkeytyvät päälle, mikäli läsnäolo on tunnistettu (täysautomaattisessa toimintatavassa).
Molemmille valaisinkanaville C1, C2 on käytettävissä erillinen
valoisuuden ohjearvo.
Arvoalue
Asetettavat arvot - SendoPro/theSenda B/App

10-3000 luksia

Asetettavat arvot - theSenda P

10, 15, 300,
500, 800 luksia

••

Valoisuuden mittauksen käytöstä poistaminen (valoisuuden mittauksella ei ole mitään vaikutusta)
Valaisinkanavat kytkeytyvät vain läsnäolon ja poissaolon
mukaisesti.
SendoPro / theSenda B/App

Mittaus pois

theSenda P

Painike

Valoisuuden todellinen arvo C1, C2
Tarkastusta varten voidaan hakea molemmat valoisuuden
todelliset arvot.
Hakutoiminto, katso taulukko "Parametrit kaukosäätimellä".

Tilan korjauskerroin C1, C2, valoisuuden mittausarvo
C1, C2
Tilan korjauskerroin on mitta erilaiselle valoisuuden mittaukselle katosta ja työtasolta (valoisuuden arvo riippuu
ympäristöolosuhteista).

Z1

Z2



theSenda B
theSenda
B
oder Luxmeter
tai
luksimittari


2,5 m

SendoPro ja luksimittari

Kytke kaikki valaisimet enimmäisteholle. Aja kaikki kaihtimet mahdollisuuksien mukaan alas.

Sijoita luksimittari työtasolle tunnistimen alapuolelle.
Merkitse mitattu luksiarvo SendoPro:n parametriin <Valoisuuden mittausarvo C1, C2>.

Noudata kuvan mukaisia luksimittausetäisyyksiä. Suorita
kaikki mittaukset lattiatasolla.

Vain vyöhykkeen 1 käyttö: Sijoita luksimittari valoisuutta mitattaessa vyöhykkeelle 1 (noin 2,5 m etäisyydelle
tunnistimesta).

Vain vyöhykkeen 2 käyttö: Sijoita luksimittari valoisuutta mitattaessa vyöhykkeelle 2 (noin 2,5 m etäisyydelle
tunnistimesta).

Vyöhykkeiden 1 ja 2 käyttö: Sijoita luksimittari keskelle.
Siitä lasketaan tilan korjauskerroin. Sallittuja ovat arvot
välillä 0,05 ja 2,0. Lasketut tai syötetyt arvot, jotka ovat
sallitun alueen ulkopuolella, asetetaan automaattisesti
vastaavaan raja-arvoon.
Laskettu tilan korjauskerroin otetaan käyttöön. Tarkastusta varten tilan korjauskertoimen voi hakea parametrin
<Tilan korj.kerroin C1, C2> kautta. Vakioarvo on 0,3.

2,5 m

Tilan korjauskerroin =
Valoisuuden arvo katossa
			Valoisuuden arvo lattiassa
Katon valoisuuden arvoon vaikuttavat asennuspaikka, valon
kohdistuminen, auringon sijainti, sääolosuhteet sekä tilan ja
huonekalujen heijastusominaisuudet. Jotta halutulla pinnalla
voidaan pitää vaadittu luksiarvo, valoisuuden mittausten
vertailu on välttämätön.
Läsnäolotunnistimen alapuolelta mitattu luksimittarin arvo 
lähetetään kaukosäätimellä tunnistimeen.
Valoisuuden mittausarvon lähetyksellä tilan korjauskerroin
sovitetaan vastaavassa valaisinkanavassa automaattisesti
tilan olosuhteisiin.
Vertailua varten on käytettävissä kaksi menettelytapaa.

••

theSenda B ja sovellus "theSenda Plug"

Yhdistä theSenda B siihen kuuluvaan sovellusohjelmaan
theSenda Plug.

Valitse vastaava tunnistintyyppi ja lataa parametrit.

Valitse parametri <Valoisuuden mittausarvo C1, C2>.
Kaukosäätimellä Senda B

Sijoita theSenda B piirroksen mukaisesti ja siirry muutaman askelen verran mittauspaikasta, jotta et vaikuta
luksimittaukseen.

Paina OK.
▻▻Näyttöön tulee uusi ikkuna mitatulla valoisuuden mittausarvolla. Jos haluat ottaa käyttöön kyseisen arvon,

Paina OK.

Tärkeää: Paina lähetyspainiketta ( ). Valoisuuden mittauksen vertailu on suoritettu.
Luksimittarilla

Sijoita tai kohdista luksimittari piirroksen mukaisesti ja lue
luksiarvo.

Paina sovelluksessa "Syöttö".
▻▻Näyttöön tulee uusi ikkuna.

Syötä luksiarvo ja paina OK.
▻▻Näyttöön tulee valoisuuden mittausarvo.

Tärkeää: Paina lähetyspainiketta ( ). Valoisuuden mittauksen vertailu on suoritettu.

••Tilan korjauskerroin, katso SendoPro ja luksimittari ...
Kytkennän himmennysarvo C1, C2
Valaistus kytketään päälle kytkentäkäytössä kuten myös
vakiovalaistuksen säädössä kytkennän himmennysarvolla.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Kytkennän himmennysarvo C1, C2

30 – 100 %
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Toimintatapa C1/C2

Valaistusohjelma 1 C1, C2 / valaistusohjelma 2
C1, C2

Täysautomaattinen: Valaisimet kytkeytyvät automaattisesti
päälle ja pois päältä (henkilöiden läsnäolon, poissaolon ja
valoisuuden perusteella).
SendoPro/theSenda B/App

autom.

theSenda P

painike A

Arvoalue (SendoPro / theSenda B/App)
Asetettavat arvot

Puoliautomaattinen: Päällekytkentä pitää aina tehdä käsin.
Läsnäolotunnistin kytkee automaattisesti pois päältä (poissaolon tai valoisuuden perusteella).
SendoPro/theSenda B/App

Jokaisen valaisinryhmän halutun himmennysarvon voi kohdistaa valaistusohjelmiin 1 ja 2.

man.
painike

0 – 100 %

Kaukosäätimellä theSenda S tai theSenda B valaistus asetetaan halutulle valoisuudelle ja tallennetaan seuraavasti:
Paina painiketta

vähintään 3 s ajan.

Valaistusohjelma 1
on tallennettu

Paina painiketta

vähintään 3 s ajan.

Valaistusohjelma 2
on tallennettu

theSenda P

Infrapuna-ryhmäosoite C1, C2

Valaistusohjelma haetaan lyhyellä painikkeen painalluksella.

Tätä parametriä käytetään kaukosäätimiä theSenda S tai
theSenda B käytettäessä.
Valaisinkanavalle C1, C2 voidaan kohdistaa ryhmäosoite.
Ryhmäosoitteet voidaan ohjelmoida tunnistimeen kaukosäätimillä SendoPro, theSenda B/App tai theSenda S.

Ohjauskäskyt kaukosäätimellä
Seuraavat ohjauskäskyt voi antaa kaukosäätimellä:
Ohjauskäsky

Kuvaus

Arvoalue
Asetettavat arvot - SendoPro

I, II, III, Kaikki

Asetettavat arvot - theSenda B

I, II, III

Asetettavat arvot - Sovellus theSenda Plug

I – VIII, Kaikki

Asetettavat arvot - theSenda S

I, II

theSenda S kaukosäätimellä ryhmäosoitteet voi kohdistaa
seuraavasti:
Infrapuna-ryhmäosoitteelle C1:
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

I

Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

II

DALI-asetusten
määritys
Ryhmäkohdistus
(Ei osoitt.)
Ryhmäkohdistus
(Kaikki)
Ryhmäkohdistuksen muuttaminen
Ryhmäkohdistuksen lopettaminen
Toimintatavan
Broadcast kytkentä

Infrapuna-ryhmäosoitteelle C2:
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

2

samanaikai-

I

DALI-kytkentälaitteiden palautus

2

samanaikai-

II

DALI-releen
palauttaminen

theSenda B kaukosäätimellä ryhmäosoitteet voi kohdistaa
ilman sovelluksen käyttöä seuraavasti:
Infrapuna-ryhmäosoitteelle C1:
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

I

Paina painiketta A ja painiketta
vähintään 5 s ajan

samaikaisesti

II

Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

III

Infrapuna-ryhmäosoitteelle C2:
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan
Paina painiketta A ja painiketta
vähintään 5 s ajan
Paina painiketta
ja painiketta
sesti vähintään 5 s ajan

samanaikai-

I

samaikaisesti

II

samanaikai-

III

2

2

2

Valaistuksen
kytkentä C1
Valaistuksen
kytkentä C2
Valaistuksen kytkentä (Kaikki)
Opettaminen C1
Opettaminen C2
Opettaminen C1
ja C2
Läsnäolotesti
Valotesti
Uudelleenkäynnistys

Tehdasasetukset

Valaisinryhmien asetusten
määritys, toimintatapa/
DALI-laitteet
Valaisinryhmien asetusten
määritys ilman osoitteistusta
Kaikkien valaisinryhmien
asetusten määritys
Valaisinryhmien asetusten
määrityksen muuttaminen
Valaisinryhmien asetusten
määrityksen lopettaminen
Vaihto tilasta "Osoitteistus"
tilaan "Broadcast". Kun
kytkeminen on suoritettu
pitää valita tyyppi <thePassa
P360-111 DALI>.
Kaikki liitetyt DALI-kytkentälaitteet palautetaan
tehdasasetuksiin
Liitetty DALI-rele palautetaan tehdasasetuksiin.
Valaisinryhmä C1 voidaan
kytkeä päälle ja pois.
Valaisinryhmä C2 voidaan
kytkeä päälle ja pois.
Kaikki valaisinryhmät voidaan
kytkeä yhdessä päälle ja pois
Suorittaminen valaisinkanavalle C1
Suorittaminen valaisinkanavalle C2
Aktivointi molemmille valaisinkanaville C1, C2
Päällä/Pois
Päällä/Pois
Tunnistin käynnistetään
uudelleen
Kaikki parametrit ja
asetukset palautetaan
tehdasasetuksiin, DALIasetusten määritys pysyy
muuttumattomana.

Annettavissa
- SendoPro/
theSenda
B App

Annettavissa
theSenda
P/theSenda B
App

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
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Opettaminen C1, C2

Yhteiset asetukset

Opetustoiminnon yhteydessä senhetkinen mitattu valoisuuden arvo otetaan valoisuuden ohjearvoksi. Jos arvot
ovat sallitun alueen ulkopuolella, ne asetetaan vastaavaan
raja-arvoon.
Opetustoiminnon ohjauskäskyn voi suorittaa kaukosäätimillä
SendoPro, theSenda B/App tai theSenda P.
theSenda P:llä opetus tallennetaan seuraavasti:
Kanavan C1
opettaminen
Kanavan C2
opettaminen
Kanavien C1 ja C2
opettaminen

Paina painiketta
10 s kuluessa
Paina painiketta
10 s kuluessa

ja sen jälkeen painiketta
2

ja sen jälkeen painiketta

Paina painiketta

Broadcast <thePassa P360-111 DALI>
Osoitteistus <thePassa P360-221 DALI>
Tunnistuksen herkkyys
Tunnistimessa on 5 herkkyystasoa. Perusasetuksena on
keskitaso (3). Kaukosäätimillä SendoPro ja theSenda B/App
voidaan valita tasot 1 ... 5 ja lähettää tunnistimeen. Kaukosäätimellä theSenda P voidaan herkkyyttä vähentää yhden
tason verran jokaisella painikkeen painalluksella
painikkeella

Tehdasasetukset
Läsnäolotunnistimessa on parametrin <Tehdasasetukset>
kautta suoritetun palauttamisen jälkeen seuraava parametri
esiasettuna: thePassa P360-221 DALI
Parametrit

Arvo

Toiminta C1/C2

Säätö

Liittimen S1 kohdistus

C1

Liittimen S2 kohdistus

C2

Valoisuuden ohjearvo C1

200 luksia

Valoisuuden ohjearvo C2

200 luksia

Tilan korjauskerroin C1
Tilan korjauskerroin C2
Tunnistuksen herkkyys (PIR)
Jälkitoiminta-aika, valaistus
Lyhytaik. läsnäolo
Energiansäästötila
Kytkentäviive Läsnäolo
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo
Kytkennän himmennysarvo C1
Kytkennän himmennysarvo C2
Toimintatapa C1/C2
Säätönopeus
Vähimmäishimmennysarvo
Enimmäishimmennysarvo
Poiskytkentä, valoisuus
Portaikon valaistustoiminto
Himm.nopeus, man. himmennys
Toiminta, man. himmennys
Valmiustila-aika
Valmiustilan himmennysarvo
Infrapuna-ryhmäosoite C1
Infrapuna-ryhmäosoite C2

0.3
0.3
Taso 3
5 min
Päällä
eco
0s
10 min
50 %
50 %
autom.
standardi
10 %
100 %
10 min
Pois
standardi
school
0s
10 %
I
II

Valaistusohjelma 1 C1

30 %

Valaistusohjelma 2 C1

70 %

Valaistusohjelma 1 C2

30 %

Valaistusohjelma 2 C2

70 %

Asetusten määritys - Painikkeet/RC

sallittu

Liikkeen näyttö LED-valolla

Pois

LLParametrit voi palauttaa tehdasasetuksiin vain kaukosäätimellä SendoPro tai theSenda B.

-

tai lisätä

.

Arvoalue
Taso

Herkkyys

1

erittäin epäherkkä

2

epäherkkä

3

standardi

4

herkkä

5

erittäin herkkä

LLKun valitaan käyttötila Läsnäolotesti, asetettua herkkyystasoa ei muuteta.

Jälkitoiminta-aika, valaistus
Arvoalue
Asetettavat arvot - SendoPro/theSenda B/App

10 s - 60 min

Asetettavat arvot - theSenda P

10 s (painike
),
30 s, 60 s, 2 min,
10 min, 20 min,
60 min (painike
)

Lyhytaikainen läsnäolo
Jos tilassa käydään vain lyhyesti ja siitä poistutaan 30 s
sisällä, valasimet kytkeytyvät pois päältä ennakoivasti 2 min
kuluttua (lyhytaikainen läsnäolo). Lyhytaikaista läsnäoloa voi
käyttää sekä täysautomaattisessa että puoliautomaattisessa
toimintatavassa.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Jälkitoiminta-aikaa käytetään jälkitoiminta-ajan asetuksen
mukaisesti.

Pois

Lyhytaikainen läsnäolo on aktiivinen.

Päällä

Energiansäästötila eco / eco plus
Valinta "eco" on käytettävissä optimaalisia kytkentätoimintoja
varten ja "eco plus" maksimaaliseen energiansäästöön.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
eco

Jälkitoiminta-aika mukautuu käyttäjän toiminnan mukaiseksi.
Asetettua arvoa ei aliteta.

eco plus

Asetettu jälkitoiminta-aika säilyy muuttumattomana (ei
itseoppimisvaikutusta). Reagoi nopeammin valoisuuteen kuin
"eco"-tilassa.
13

Kytkeytymisviive, läsnäolo

Portaikon valaistustoiminto

Ulkoisen DALI-releen kosketin sulkeutuu henkilöiden läsnäollessa valoisuudesta riippumatta asetetun kytkeytymisviiveen
kuluttua. Painikkeet ja toimintatavat (täysautomaattinen/
puoliautomaattinen) eivät vaikuta relekoskettimeen.
Arvoalue (SendoPro / theSenda B/App)
Ei kytkeytymisviivettä

0s

Kytkeytymisviive

30 s – 30 min

Arvoalue (SendoPro / theSenda B/App)
Valaisimet voi kytkeä manuaalisesti päälle ja pois.

Pois

Valaisimet voi kytkeä manuaalisesti päälle, mutta ei enää pois
Päällä
päältä. Kytkeytyy vasta asetetun jälkitoiminta-ajan kuluttua automaattisesti pois päältä.

Himmennysnopeus manuaalisesti
himmennettäessä

Jälkitoiminta-aika, läsnäolo
Ulkoisen DALI-releen relekosketin avautuu, kun tilassa ei ole
henkilöitä, vasta asetetun jälkitoiminta-ajan kuluttua.
Arvoalue
Asetettavat arvot - SendoPro /
theSenda B/App

10 s – 120 min

Asetettavat arvot - theSenda P

10 s, 30 s, 60 s, 2 min, 10 min, 20 min,
120 min

Säätönopeus
Toiminnossa "Säätö" voidaan parametrilla <Säätönopeus>
asettaa vakiovalaistuksen säädön nopeus.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Toiminta on asetettu optimaaliseksi. Säätö tapahtuu hitaasti
ja lähes huomaamattomasti.

standardi

Säätö tapahtuu hieman nopeammin.

keskitaso

Säätö tapahtuu nopeasti.

nopea

Arvoalue (SendoPro / theSenda B/App)
Himmennysnopeus painikkeella tai kaukosäätimellä himmnnettäessä:
- theSenda S
- theSenda B/App

standardi
nopea

Toiminta, man. himmennys
Vakiovalaistuksen säätöä käytettäessä voidaan valita toiminta
manuaalisen himmentämisen jälkeen parametrilla <Toiminta,
man. himmennys>.
Arvoalue (SendoPro / theSenda B/App)
Kun valaisimet himmennetään manuaalisesti, vakiovalaistuksen
säätö pysyy aktiivisena ottaen väliaikaisesti sen hetkisen valoisuuden arvon uudeksi valoisuuden ohjearvoksi. Kun valaistuksen jälkitoiminta-aika on kulunut, otetaan uudelleen käyttöön
asetettu valoisuuden ohjearvo.

office

Vakiovalaistuksen säätö keskeytetään väliaikaisesti manuaalisella
himmennyksellä. Ohjearvo säilyy muuttumattomana.

school

Valmiustila-aika / valmiustilan himmennysarvo

Vähimmäis-/enimmäishimmennysarvo
Parametreilla <Vähimmäishimmennysarvo> ja <Enimmäishimmennysarvo> voidaan asettaa valaisinkanavan ylemmät ja
alemmat raja-arvot.

Kun on otettu käyttöön asetus Valmiustila-aika, valaisimia ei
kytketä pois päältä valaistuksen jälkitoiminta-ajan kuluttua,
vaan ne jäävät päälle orientoitumisvaloina asetetun valmiustilan himmennysarvon mukaisesti.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)

Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)

Valmiusaika

30 s – 60 min

Vähimmäishimmennysarvo

1 % - 25 %

Valmiustilatoiminto (orientoitumisvalo) ei ole käytössä

0s

Enimmäishimmennysarvo

50 % - 100 %

Valmiustilatoiminto (orientoitumisvalo) on jatkuvasti
päälle kytkettynä

päällä

Valmiustilan himmennysarvo

1 – 25 %

Poiskytkentä, valoisuus
Vakiovalaistuksen säädössä voidaan valita valaisimien
kytkeytyminen pois päältä valoisuuden ollessa riittävä. Jos
valaistusta säädetään alimmalla raja-arvolla, valaisimet
kytketään pois päältä parametrissa <Poiskytkentä, valoisuus>
asetetun ajan mukaisesti. Valittaessa "ei koskaan pois" valaisimia ei kytketä milloinkaan pois päältä (vain niin kauan, kun
tilassa on henkilöitä).
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Valaisimien kytkentä pois päältä asetetun ajan mukaisesti. 5 min - 9 h
Valaisimia ei kytketä milloinkaan pois päältä.

ei koskaan
pois

Asetusten määritys - Painikkeet/RC
Opetustoiminnon ja valaisinryhmän asetusten määrityksen
voi sallia tai estää painikkeella tai kaukosäätimellä "theSenda
B/S" parametrin <Asetusten määritys - Painikkeet/RC>
kautta.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Opetustoiminnon ja asetusten määrityksen voi suorittaa
painikkeilla/kaukosäätimillä.

sallittu

Opetustoiminto ja asetusten määritys painikkeilla/kaukosäätimillä on estetty.

estetty
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9. Tekniset tiedot

Liikkeen näyttö LED-valolla
Liikkeen tunnistus voidaan näyttää LED-valolla.
Arvoalue (SendoPro/theSenda B/App)
Ei näyttöä liikkeen havaitsemisesta.

Pois

LED-valo palaa, kun liike on tunnistettu, muutoin ei pala.

Päällä

Läsnäolotesti
Testikäytössä testataan läsnäolon tunnistaminen ja kytkentä.
Läsnäolon testikäytön voi aktivoida kaukosäätimillä SendoPro,
theSenda B/App tai theSenda P (painike ). Kun testikäytön
asetus on valittu, tunnistin siirtyy suoraan testikäyttöön:
LED-valo osoittaa jokaisen liikkeen.
Liikkeen yhteydessä valaisimet kytketään päälle.
Kun henkilöitä ei ole tilassa, valaisimet kytketään 10 s
kuluttua pois päältä.
Valoisuuden mittaus on pois päältä, tunnistin ei reagoi
valoisuuteen.
Vakiovalaistuksen säätö on otettu pois käytöstä
(kytkentäkäyttö).
Valmiustilatoiminto on otettu pois käytöstä.
Tunnistin reagoi kuten toimintatavassa "Täysautomaattinen" myös silloin, kun asetuksissa on valittu "Puoliautomaattinen" toiminta.
Opetustoimintoa ei voi aktivoida testikäytössä.
Testikäyttö päättyy 10 min kuluttua. Tunnistin suorittaa
uudelleenkäynnistyksen (katso "Kytkentätoiminnot").

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Valotesti

Käyttöjännite

110 - 230 V AC, +10 %/-15 %

Taajuus

50 - 60 Hz

Kytkentälaite:

16 A

Oma kulutus (ilman
DALI-kytkentälaitetta)

< 0,4 W

Asennustapa

Kattoasennus, uppo-/
pinta-asennus tai asennus
kattoasennusrasiassa

Suositeltava asennuskorkeus

2,0 - 6,0 m

Vähimmäiskorkeus

> 1,7 m

Tunnistusaluevaakasuunnassa 360°
Enimmäisulottuvuus

20 x 5 m (Mh. 3.5 m) / 100 m2
radiaalisesti liikkuen
30 x 5 m (m.kork. 3,5 m) / 150
m2 tangentiaalisesti liikkuen

Valoisuuden ohjearvon asetusalue

10 - 3000 luksia

Jälkitoiminta-aika, valaistus

10 s – 60 min

Kytkeytymisviive, läsnäolo

0 s – 10 min

Jälkitoiminta-aika, läsnäolo

10 s – 120 min

Valmiusaika, valaistus

0 s – 60 min / jatkuvasti päällä

Valmiustilan himmennysarvo

1 – 25 %

Ohjauslähtö, valaistus

DALI-liitäntä 100 mA, maks. 50
DALI-käyttölaitetta, peruseristys

Liitäntätapa

Ruuviliittimet

Johdon enimmäispoikkileikkaus

maks. 2 x 2.5 mm²

Uppoasennusrasian koko

Koko 1, Ø 55 mm (NIS, PMI)

Kotelointiluokka

IP 20 (asennettuna IP 54)

Ympäristön lämpötila

–15 °C - 50 °C

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite on EMC-direktiivin
2014/30/EU suojausmääräysten sekä direktiivin
2014/35/EU vaatimusten
mukainen.

Valotestikäytöllä testataan valoisuuden raja-arvo ja vakiovalaistuksen säätö. Valotestikäytön voi aktivoida
kaukosäätimellä SendoPro tai theSenda B/App. Kun
testikäytön asetus on valittu, tunnistin siirtyy suoraan
testikäyttöön:
LED-valo näyttää valotestikäytön (5 s päällä, 0,3 s pois).
Läsnäolotunnistin toimii kuten normaalikäytössä, se
reagoi kuitenkin valoisuuteen/pimeyteen nopeammin.
Toiminnan simuloimiseksi voidaan käyttää joko kaihdinta
tai valaista läsnäolotunnistimen alapuolinen alue.
Testikäyttö päättyy 10 min kuluttua. Tunnistin suorittaa
uudelleenkäynnistyksen (katso "Kytkentätoiminnot").

••
••
••
••

LLOhje: Älä laukaise läsnäolotunnistimen kytkentää taskulampulla! Mukautetut valaistuksen kytkennän raja-arvot
vääristyvät!

DALI-kytkentälaitteiden / DALI-releen
palauttaminen
Liitetyt DALI-kytkentälaitteet / DALI-releet palautetaan
tehdasasetuksiin.
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Häiriöiden korjaus

11. Yhteystiedot

Häiriö
Valaisimet eivät
kytkeydy päälle tai pois
päältä, kun henkilöitä
on läsnä tai pimeällä

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Puh. +49 7474 692-0
Faksi +49 7474 692-150

Valaisimet palavat
henkilöiden läsnäollessa, vaikka valoisuus
on riittävä
Valaisimet eivät kytkeydy pois päältä tai
kytkeytyvät itsestään
päälle henkilöiden
poissaollessa
Painike ei toimi

Syy
Valoisuuden ohjearvo on asetettu liian alhaiseksi, tunnistin on asetettu puoliautomaattiseen
toimintaan, valaisimet on kytketty pois päältä
manuaalisesti painikkeella tai kaukosäätimellä
"theSenda B/S", ei henkilöitä tunnistusalueella,
esteet häiritsevät tunnistusta, jälkitoiminta-aika on
asetettu liian lyhyeksi
Valoisuuden ohjearvo on asetettu liian korkeaksi,
valaisimet on hetki sitten kytketty päälle manuaalisesti painikkeella tai kaukosäätimellä "theSenda
B/S" (odota 30 min kytkentäkäytön yhteydessä),
tunnistin on testikäytössä
Odota jälkitoiminta-aika (itseoppiva),
tunnistusalueen termiset häiriölähteet: lämpöpuhallin, hehkulamppu/halogeenivalo, liikkuvat
kohteet (esim. verhot, kun ikkunat ovat auki)

Tekninen palvelu
Puh. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Osoitteet, puhelinnumerot jne.
www.theben.de

Laite on vielä käynnistysvaiheessa, valaistua painiketta käytettiin ilman nollajohtimen liitäntää,
Päälaite ei ohjaa painiketta.
Valaisimia ei voi sam- Tunnistin ei ohjaa painiketta. Tarkasta painikkeen
muttaa painikkeella
johdot.
Valaisimet eivät reagoi Oikosulku tai katkos DALI-väylässä. Ylijännite DALIväylässä: Irrota tunnistin 1 minuutin ajaksi verkosta
(lämpösulake).
Vikavilkku
Virhe itsetestauksessa,
(4 x / sekunti)
laite ei ole toimintakunnossa!
LED-valo palaa ja
Tunnistin ei ole tunnistanut DALI-kytkentälaitteita.
sammuu 2 kertaa
Tarkasta DALI-liitännät. Vähintään yksi DALIlyhyesti 3 s välein
kytkentälaite pitää olla liitettynä tunnistimeen.
Oikosulku DALI-väylässä.
Päälaite-alilaite- tai
Tunnistinta ja painiketta ei ole kytketty samaan
päälaite-päälaite-rinn- vaihejohtimeen.
ankytkentä ei toimi

Puhdistus ja huolto

Puhdista laitteen ulkopinta vain kuivalla, pehmällä liinalla.

Älä käytä puhdistus- ja liuotinaineita.

Hävittäminen

Hävitä laite ympäristömääräykset huomioiden

40

46

86

25

10. Mittakuvat
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