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LED-valaisimen liitäntä

LED-valaisin
liiketunnistimella

FI

theLeda D S AL
1020901

theLeda D SU AL

N

L

E

1020902

theLeda D U AL
1020903

theLeda D UD AL

N
L

1020904

1. Yleisiä turvallisuusohjeita

!!Tarkoitettu asennettavaksi vain alueille, joille ei ulotu
käsin.

!!Korkea lämpötila! Älä koske laitteen metalliosiin.

LLLED-valaisin liiketunnistimella (PIR) vastaa standardin EN
60598-1 vaatimuksia, kun asennus on tehty määräysten
mukaisesti.

2. Määräystenmukainen käyttö

••Laite on suunniteltu seinäasennusta varten ulkoalueella
••Sisäänkäynteihin, omakotitaloihin, rakennusten julkisi-

4. Asennus
LLJos useat laitteet vaativat langattoman verkon, radiokanava voidaan valita laitteen takana ennen asennusta.
L varten
N sama radiokanava (1-6) on asetettava kaikille
Tätä
ryhmän laitteille. Jos toimintoa ei tarvita, se on helppo
kytkeä pois toiminnasta (off).
LLSoveltuu pinta-asennukseen.
LLAsennettavissa lisävarusteella
kulmatuki 9070970, asenN
nuskehys 9070972 L
LLNoudata 1,8 m - 2,2 m suositeltua asennuskorkeutta!
10 m

vuille, rakennusten julkisivuille, hotellien sisäänkäynteihin, lääkärien vastaanottotiloihin jne.
Käytetään normaaleissa ympäristöolosuhteissa
LED-valaisinta käytetään läsnäolosta ja valoisuudesta
riippuvaan valaistukseen
Käytettävissä theSenda S -kaukosäätimellä, säädettävissä theSenda P:llä ja theSenda B:llä theSenda Plug
-sovelluksen kanssa

••
••
••

LLValonlähdettä ei voi vaihtaa.
Jos se vioittuu, koko valaisin on vaihdettava!

Hävittäminen

Hävitä LED-valaisin asianmukaisesti (sähköromua)

3. Liitäntä
VAROITUS

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa
hengenvaarallisen tilanteen!
¾¾
Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan
ammattilainen!

Kytke jännite pois päältä!

Estä jälleenkytkeminen!

Tarkasta jännitteettömyys!

Maadoita ja oikosulje!

Peitä tai rajoita viereiset, jännitteiset osat.

4m

2m
4m

Asennusohjeita
Vältä seuraavia asennustapoja, koska integroitu liikkeentunnistin reagoi lämpötilan vaihteluun:

Älä kohdista LED-valaisimen liiketunnistinta (PIR) esineisiin,
joiden pinnat heijastavat voimakkaasti

Älä asenna liiketunnistinta lämmönlähteiden läheisyyteen
kuten lämmitysaukot, ilmastointilaitteet, lamput yms.

Älä kohdista liiketunnistinta kohteisiin, jotka liikkuvat tuulessa, kuten suuret kasvit jne.

Ota huomioon tyypillinen liikesuunta testin aikana
LLJos kuljet liiketunnistimen poikittaissuunnassa, tunnistus
on herkempi kuin liikesuunnassa suoraan liiketunnistinta
kohti.
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 Kytke jännite pois päältä.

5. Kuvaus

230V

0FF

Heijastin
Liiketunnistimet

 Lävistä tarvittavat kumitiivisteet johdoille.

Potentiometri radiokanavan
asettamiseksi laitteiden ryhmittämistä varten (laitteen
takana)

2 potentiometriä ylitysajan
ja päällekytkentäkirkkauden asettamiseksi (laitteen
alapuolella)

 Merkitse reikien paikat ja poraa reiät.

Ø 6mm

6. Asetukset
Ryhmätoiminnon käyttö (Radiokanavan
asettaminen)

 Vie johto pohjaosan tiivisteen läpi.
 Kiristä ruuvit.

L LED-valaisimet voidaan asettaa ja käyttää radioyhteyden kautta. Yhdellä radiokanavalla voidaan käyttää mitä
tahansa määrää laitteita liiketunnistimella tai ilman.
L Ryhmätoiminto voidaan aktivoida myös theSenda Plug
-sovelluksella (Parametrit→ RF-kanava)
Useiden laitteiden päälle kytkemiseksi samanaikaisesti yhden
liikkeen yhteydessä
 aseta kaikille LED-valaisimille potentiometri samalle radiokanavalle 1-6

 Liitä yksittäiset johtimet vastaavaan liittimeen ja kierrä

ruuvit kireälle.

 Työnnä LED-valaisin pohjaosaan ja kytke verkkoon.

L Kun asetettua arvoa muutetaan toisella potentiometrillä,
molempien potentiometrien (kirkkaudelle ja ajalle) arvot
otetaan käyttöön – sovelluksella tai theSenda P:llä tehdyistä asetuksista riippumatta.
L Asetuksille, jotka voidaan tehdä sovelluksella tai laitteella,
tallennetaan aina viimeinen asetettu arvo.

L Laite tarvitsee n. 40 s esilämpenemisajan.
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Kirkkauden (LUX) säätö

8. Tunnistusalueen rajoittaminen
 Käytä toimitukseen kuuluvaa tarraa liiketunnistimen tun-

nistusalueen rajoittamiseen haluamallasi tavalla.

 Leikkaa saksilla tarrasta haluamasi osa pois
 Liimaa se sen jälkeen linssin päälle

 Käännä potentiometri opettamisasentoon "Teach-In

",
liiketunnistin tallentaa 15 s kuluttua senhetkisen ympäristön valoisuuden tulevaksi päällekytkentäkirkkaudeksi
 Käännä potentiometri haluamallesi kirkkaudelle (2 – 800
lux / ∞).
Asennossa ∞ valaisin reagoi liikkeeseen kirkkaudesta
riippumatta

theLeda D S AL
theLeda D SU AL
theLeda D U AL

theLeda D UD AL

Ajan (TIME) asetus

 Käännä potentiometri haluamaasi aikaan (10 s - 20 min).
 Käännä potentiometri asentoon "D" (himmennystoiminto);

Liiketunnistin reagoi sen jälkeen vain kirkkauteen ja on
aina päälle kytkettynä, kun asetettu kirkkausarvo alittuu.
→ LED-valaisin kytkeytyy pimeällä päälle (liiketunnistin ei
ole aktiivinen)

7. Kävelytesti
Kävelytestin avulla testataan tunnistusalue, jota voidaan
rajoittaa tarvittaessa.
 Käännä potentiometri aika (TIME) asentoon "test".
▻ Liiketunnistin reagoi sen jälkeen aina
liikkeeseen (valoisuudesta riippumatta).
 Kulje poikittaissuunnassa tunnistusalueelle. Kun liiketunnistin
on tunnistanut liikkeen, se kytkeytyy päälle 2 s ajaksi. Testitilasta poistutaan 10 min kuluttua.

9. Asetukset ja toiminnot
L Toimintojen säätöjen optimoimiseksi suosittelemme
theSenda B -kaukosäätimen käyttöä theSenda B Plug
-sovelluksen kanssa.

L Huomioi testin aikana kävelysuunta (poikittaissuunnassa
liiketunnistimeen).
L Toiminnosta voidaan poistua minkä tahansa muun toimintokomennon kanssa.

L Jokaisessa asetuksessa laite vahvistaa vastaanotetun
komennon vilkuttamalla (2 x) valoa.
L Kun yhdistät theSenda B -kaukosäätimen theSenda Plug
-sovellukseen, sovelluksen näyttöön tulevat käsitteet
"Ohjauskäskyt" ja "Parametrit".

L Kävelytesti voidaan aktivoida myös sovelluksessa
(Ohjauskäskyt → Läsnäolotesti) tai theSenda P:llä.

Parametrit

Ohjauskäskyt

Kirkkauden ohjearvo A

Teach-In (opettaminen)

Jälkitoiminta-aika

Valaisimien kytkeminen

Maksimikirkkaus

Läsnäolotesti

Valmiustilan himmennysarvo

Tunnistusherkkyys

Ohjelma 1

Yökatkaisu

Ohjelma 2

Valmiustila

RF-kanava

Läsnäolosimulointi
3

L Asetus vain kaukosäätimellä theSenda B ja sovelluksella
(aina 10 % - 40 %).

D-tila
Auto

L Automaattinen (normaali toiminta), ohjelma 1, ohjelma 2,
D-tila, läsnäolon simulointi ja läsnäolotesti ovat laitteen
tiloja. Näiden tilojen yhdistelmä ei ole mahdollista.

Automaattinen tila (normaalikäyttö)
Vakioasetuksiin kuuluvat käyttöaika, kirkkauden ohjesarvo,
enimmäisarvo ja liiketunnistimen kirkkaus ja herkkyys.
Lux

Itseoppiva yökatkaisutoiminto
Itseoppiva poiskytkeytyminen yöllä määräytyy vaihtelevien hämärän aikojen mukaisesti ja kytkee valaistuksen
yön toisella puoliskolla orientoitumis-/valmiustilavalon
ollessa aktivoituna 4 tunnin ajaksi pois päältä. Kun tämän
poiskytkennän aikana havaitaan liikettä, valo kytkeytyy
enimmäiskirkkaudeksi.

Night

LED-Light
100 %

12

24

theSenda Plug -sovellus
 Parametrit-kohdassa → Valitse ja lähetä valmiustilan
himmennysarvo
 Takaisin → Ohjauskäskyt → Valitse ja lähetä valmiustila
▻ Tunnistin välähtää 2 kertaa → Valmiustilan himmennysarvo on päällä

12

Movement

Lux

L LED-valo syttyy liikkeestä, kun kirkkausarvo alittaa
ohjearvon.

Night break
LED-Light
100 %

 Paina painiketta A (Auto) theSenda P, S tai B -kaukosääti-

missä.
Valoisuuden ohjearvon ja valaistuksen jälkitoiminta-ajan
valitsemiselle on kolme vaihtoehtoa:
– sovelluksessa → Parametrit → Valitse Valaistuksen
jälkitoiminta-aika jne
– theSenda P -kaukosäätimellä
– tai laitteen potentiometreillä

30 %

12

24

12

Movement

L Poiskytkeytyminen yöllä ei vaikuta liikkeen laukaisemaan
valonkytkentään!
L Asetus vain theSenda B -kaukosäätimellä ja theSenda
Plug -sovelluksella.

L Valaisimen kirkkautta voidaan himmentää parametrillä
"Suurin kirkkaus".
Automaattisessa tilassa voidaan aktivoida eri lisätoimintoja:
orientoitumisvalo ja poiskytkeytyminen yöllä.

Orientoitumisvalo ( = valmiustilan
himmennysarvo)
Orientoitumisvalo palaa määritetyllä 10 - 40 %:n peruskirkkaudella, mikä antaa himmennetyn
valaistuksen käytäville, sisäänajoteille ja sisäänkäynteihin,
kun ilta alkaa hämärtyä. Kun laite havaitsee liikettä, LEDvalo kirkastuu täydelle 100 %:n teholle ja himmenee sen
jälkeen määritetyn jälkitoiminta-ajan mukaisesti asetettuun
kirkkausarvoon.
Lux

Night

theSenda Plug -sovellus
 Ohjauskäskyt → Valitse ja lähetä yökatkaisutoiminto

Himmennystoiminto (= D-tila)
LED-valaisimen himmennystoiminto huolehtii siitä,
että valo kytkeytyy päälle enimmäiskirkkaudella heti, kun
valaistusvoimakkuus laskee tietyn arvon alapuolelle – siitä
riippumatta, havaitseeko laite liikettä vai ei. Valo kytkeytyy
uudelleen päälle, kun päivänvaloa on riittävästi.
Lux

Night

LED-Light
100 %

D-mode

Night
12

24

12

Movement
LED-Light
100 %
30 %

12

24

Movement

L Kun kirkkausarvo alittaa ohjearvon, valaistus kytkeytyy päälle pienentyneeseen orientoitumisvaloon myös
ilman liikettä. Kun havaitaan liikettä, valo kytkeytyy
enimmäiskirkkaudeksi.
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L Lisätoiminto poiskytkeytyminen yöllä: Kytkeminen päälle
ja pois; Toiminto havaitsee hämärän keskipisteen välillä ja
kytkee valon pois 4 tunniksi yön toisella puoliskolla; Toiminto ei vaikuta liikkeen aiheuttaman valon kytkentään!
 Paina painiketta D (D-tila) kaukosäätimessä theSenda P, S

tai B

 tai sovelluksessa → Ohjauskäskyt → Valitse D-tila

4

▻▻D-tila on päällä


Paina painiketta A tai sovelluksen automaattikäskyä toi-

minnosta poistumiseksi

Valo päälle/pois -toiminta

N

L

E

Valo päälle -toiminta

••Valo kytkeytyy päälle enimmäiskirkkaudella
••Automaattinen vaihto automaattitilaan 8 tunnin kuluttua
••Toiminnosta poistutaan millä tahansa muulla

N
L

toimintokomennolla

Valo pois -toiminta

••Laite kytkeytyy pois, liiketunnistin ei enää reagoi
liikkeisiin
••Automaattinen vaihto automaattitilaan 8 tunnin kuluttua
••Toiminnosta poistutaan millä tahansa muulla
toimintokomennolla

Valaistusohjelmien syöttö ja haku
LLAutomaattinen vaihto automaattitilaan 8 tunnin kuluttua
LLToiminnosta poistutaan millä tahansa muulla
toimintokomennolla

Sovelluksessa Parametrit → Valitse ja lähetä valaistusohjelman 1 arvo (oletus 33 %) tai valaistusohjelman 2 arvo
(oletus 66 %), tai

aseta theSenda B- tai theSenda S -kaukosäätimellä haluamasi arvo himmennyksen kautta

Paina pitkään valaistusohjelmien painiketta
▻▻Tunnistin välähtää kaksi kertaa ja valaistusohjelma
tallennetaan
Valaistusohjelman haku

Paina theSenda B:ssä kerran lyhyesti valaistusohjelman
painiketta
▻▻Valaistusohjelma on 8 tunnin ajan aktiivinen

Painamalla painiketta A voit keskeyttää toiminnon
ennenaikaisesti

Lomatila (läsnäolosimulointi)
LLLomatilassa on aina 2 minuutin jälkitoiminta-aika ja se
muuttaa ohjearvoa. Jos tilasta poistutaan painikkeella tai
käskyllä A (Auto), haluttu jälkitoiminta-aika on asettava
uudelleen.

Sovelluksessa → Ohjauskäskyt → Valitse ja lähetä
läsnäolosimulointi

tai paina painiketta "Lomatila" theSenda B- tai S
-kaukosäätimessä

Manuaalinen käyttö
Valaistuksen voi kytkeä manuaalisesti päälle
keskeytyspainikkeella.
LLKeskeytyspainike pitää olla liitettynä.


Paina lyhyesti keskeytyspainiketta (maks. 1,5 s).

▻▻Valaistus kytkeytyy päälle esiasetetulla ajalla.


Paina kaksi kertaa lyhyesti keskeytyspainiketta (1,5 s

kuluessa).
▻L▻Valaistus
pysyy 8 tunnin ajan päälle kytkettynä (jatkuva
N
valo).

Valaistuksen pois päältä kytkemiseksi paina keskeytyspainiketta kerran lyhyesti (maks. 1,5 s).
▻▻Tunnistin kytkeytyy asetetun jälkitoiminta-ajan kulutta
pois päältä.
N
L

LLJos keskeytyspainiketta painetaan yli 2 s ajan, tunnistin
käynnistyy uudelleen (lämpenemisvaihe).

10. Asetukset kaukosäätimillä
LLVoit tehdä asetukset kaukosäätimillä theSenda S, theSenda P ja theSenda B.
LLKaikkien asetusten tekemisen voi lopettaa painamalla
painiketta A.

Asetukset theSenda P -kaukosäätimellä
(9070910)
theSenda P -kaukosäätimellä voit asettaa seuraavat parametrit tai toiminnot:
1
2

31
30

26
23
22
21
20

6

25
24

7
8
9
10
11
12
13
14
15

18
17
16

1

Testi

Testitila, päätyy 10 min kuluttua

2

Auto

Paluu Auto-tilaan

6

Päälle

Valaistuksen päällekytkentä*

7

Taso +

Herkkyyden lisääminen

8

15 luksia

Kirkkauden ohjearvo 15 luksia

9

10 luksia

Kirkkauden ohjearvo 10 luksia

Luksi Päällä

Valoisuuden mittauksen ottaminen pois käytöstä

10

5

11

800 luksia

Kirkkauden ohjearvo 800 luksia

12

60 s

Valaistuksen jälkitoiminta-aika 60 s

13

30 s

Valaistuksen jälkitoiminta-aika 30 s

14

Maks. Time
(enimmäisaika)

Valaistuksen maks. jälkitoiminta-aika, 20 min

15

20 min

Valaistuksen jälkitoiminta-aika 20 min

16

10 min

Valaistuksen jälkitoiminta-aika 10 min

17

2 min

Valaistuksen jälkitoiminta-aika 2 min

18

min. Time

Valaistuksen min. jälkitoiminta-aika 10 s

20

500 luksia

Kirkkauden ohjearvo 500 luksia

21

300 luksia

Kirkkauden ohjearvo 300 luksia

22

5 luksia

Kirkkauden ohjearvo 5 luksia

23

min. Lux

Valoisuuden min. ohjearvo 1 luksi

24

Taso -

Herkkyyden vähentäminen

25

Opettaminen

Kirkkauden ohjearvon opettaminen

26

Pois

Valaistuksen poiskytkentä*

30

Reset

Tunnistimen uudelleen käynnistäminen

31

D-tila

Himmennystoiminto (liiketunnistin ei käytössä)

Lomatila
Lomatilassa on kyse läsnäolosimuloinnista, jonka tarkoituksena on suojata asuntomurroilta tilapäisten poissaolojen
aikana.

Asetukset theSenda B -kaukosäätimellä
(9070985)
LED




14
13
12
11






LLJos haluat käyttää läsnäolotunnistimen (oletus) kaukosäätimen asetuksia myös ulkotunnistimelle,
→ paina painikkeita 8 + 9
> 5 s ajan.
1

* 8 tunnin ajan aktiivinen

LLPainamalla Reset-painiketta theSenda P -kaukosäätimessä tai sovelluksessa palautetaan esiasetusarvot (2
min, 15 luksia).

Asetukset theSenda S -kaukosäätimellä
(9070911)

1

3

6

6

1
2 4

D-tila

Pois

Hämäräkytkin (liiketunnistin ei käytössä)
Lyhyt painikkeen painallus → Valaistuksen
poiskytkentä*
Pitkä painikkeen painallus → Valaistuksen
himmennyksen lisääminen*
Lyhyt painikkeen painallus → Valaistuksen
kytkeminen päälle*

3 5

Päälle

6

Auto

Paluu Auto-tilaan

7

Lomatila

Läsnäolosimulointi

8

Valaistusohjelma 1

Paina painiketta lyhyesti → Asetetaan himmennysarvo 33 %*

9

Valaistusohjelma 2

Paina painiketta lyhyesti → Asetetaan himmennysarvo 66 %*

Paina painiketta lyhyesti → Valaisinkanava
päälle*

Päälle

Paina painiketta pitkään → Valaisinkanavan
himmennyksen vähentäminen*
Paina painiketta lyhyesti → Valaisinkanava
pois päältä*

POIS

Paina painiketta pitkään → Valaisinkanavan
himmennyksen lisääminen*
Paina painiketta lyhyesti → Valaistusohjelman
1 haku *

10

8

Valaistusohjelma 2

9

Auto

Takaisin automaattikäyttöön

14

Lomatila

Läsnäolosimulointi

11

Yöllä
päältä

13

D-tila

Himmennystoiminto

Valmiustila

Paina lyhyesti painiketta → Perusvaloisuuden
aktivointi pimeällä

Maks.
valoisuus

Paina painiketta > 3 s → Ajankohdan valoisuuden tallennus maks. valoisuusarvona

7
8
9

Yhteys/kytkentä

Valaistusohjelma 1

3
5

2
4

Bluetooth

12

pois

Paina painiketta > 3 s ajan → Valaistusohjelman 1 ohjelmointi *
Paina painiketta lyhyesti → Valaistusohjelman
2 haku *
Paina painiketta > 3 s ajan → Valaistusohjelman 2 ohjelmointi *

Yökatkaisu alkaen noin 24.00 ... 04.00

* 8 tunnin ajan aktiivinen

Pitkä painikkeen painallus → Valaistuksen
himmennyksen vähentäminen*

* 8 tunnin ajan aktiivinen
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11. Tekniset tiedot
Käyttöjännite:
Taajuus:
Omakulutus, valo päällä:
– theLeda D S AL:
– theLeda D SU AL:
– theLeda D U AL:
– theLeda D UD AL:
Valmiustilan teho:
Teho, LED (valovirta):
– theLeda D S AL:
– theLeda D SU AL:
– theLeda D U AL:
– theLeda D UD AL:
Värilämpötila:
Värintoistoindeksi:
Käyttöikä:
Kotelointiluokka:
Suojausluokka:
Käyttölämpötila:
Valoisuuden säätöalue:
Kytkennän kesto:
Tunnistuskulma:
Ulottuvuus RF:
Tunnistusalue: poikittain:
edestä:
Asennuskorkeus:
Energiatehokkuusluokka:

12. Yhteystiedot
230 V AC, + 10 %/– 15 %
50 - 60 Hz
8,5 W
14 W
8,5 W
11,5 W
maks. 0,5 W (tunnistimella)
760 lm
760 edessä, 475 ylhäällä
760 lm
2 x 475 lm
3000 K
CRI > 80
L80/B10/50 000 h
IP 55 / EN 60529
II EN 60598-1 mukaisesti
–25 °C … +45 °C

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Puh. +49 7474 692-0
Faksi +49 7474 692-150
Tekninen palvelu
Puh. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Osoitteet, puhelinnumerot jne.
www.theben.de

2 – 800 lx / ∞
10 s – 20 min
180°
100 m vapaakentässä (maks. 20
laitetta kanavaa kohti)
maks. 10 m
maks. 4 m
1,8 m - 2,5 m
A+

Theben AG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi on direktiivin
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.
theben.de/red-konformitaet: www.theben.de/red-konformitaet
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