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Bedieningshandleiding 

1 Veiligheidsinstructies 
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur 
worden uitgevoerd. 
Als de handleiding niet wordt opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of an-
dere gevaren ontstaan. 
Gevaar voor elektrocutie. Apparaat is niet geschikt voor vrijschakelen. 
Gevaar voor elektrocutie. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden 
uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld. Daarbij moet rekening worden gehou-
den met alle installatieautomaten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of de last 
leveren. 
Niet op de sensorvenster drukken. Apparaat kan beschadigd raken. 
Apparaat is niet geschikt voor toepassing in de inbraakbeveiligingstechniek of in de 
alarmtechniek. 
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden be-
waard. 

2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1: Pagina-aanzicht 

(1) Aansluitkast 
(2) Sensorkop 
(3) Sensorvenster 
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Afbeelding 2: Onderaanzicht 

(4) Sensorvenster onder, kruipbewaking 
(5) Insteller sens voor gevoeligheid, 

Groene LED 
(6) Insteller lux voor helderheid, gele LED 
(7) Insteller time voor nalooptijd, rode LED 

3 Functie 
Bedoeld gebruik 
- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingshel-

derheid. 
- Opbouwmontage zowel binnen als buiten 

Producteigenschappen 
- Digitale signaalverwerking 
- Spatwaterdicht 
- Nalooptijd, gevoeligheid en helderheidswaarde instelbaar 
- Testbedrijf ter controle van de registratiezone 
- Licht gedurende 4 uur in- of uitschakelen 
- Kortbedrijf voor aansturen van signaleringen 
- Sensorkop uitrichtbaar in 2 assen 
- Zelfklevende plaatelementen voor beperken van de registratiezone 
- Hoge storingslichtongevoeligheid 
- 580 schakelsegementen in 4 vlakken 
- Separate kruipbewaking 
- Parallel schakelen van meerdere melders mogelijk 
- Handmatig inschakelen met installatiedrukknop, verbreekcontact mogelijk. 
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Automatisch bedrijf 

Afbeelding 3: Registratiezone bewegingsmelder 

De melder registreert warmtebewegingen van personen, dieren of objecten. 
- Het licht wordt ingeschakeld, wanneer de bewaakte zone wordt betreden en de ingestelde 

helderheidsdrempel is onderschreden. 
- Het licht wordt uitgeschakeld, wanneer in de bewakingszone geen beweging meer wordt 

waargenomen en de nalooptijd is verlopen. 
Ter voorkoming van lichtschommelingen door een afkoelende lamp verwerkt de melder na het 
uitschakelen gedurende 2 seconden geen signalen. 
Bij een toename van de omgevingshelderheid schakelt de bewegingsmelder de bewegingsher-
kenning pas af, wanneer de ingestelde helderheidswaarde gedurende 10 minuten is overschre-
den. Daarmee worden manipulatiepogingen uitgesloten, bijv. verlichting met een zaklamp, om 
inschakelen van de bewegingsmelder te verhinderen. 
Bij het afnemen van de omgevingshelderheid wordt de bewegingsherkenning pas dan verwerkt, 
wanneer de ingestelde helderheidsdrempel gedurende 2 minuten is onderschreden. 

4 Bediening 
Instructies voor het instellen van de bedrijfsstanden 
Via een installatiedrukknop, verbreekcontact kan de bedrijfsstand worden omgeschakeld. De in-
stallatiedrukknop moet afhankelijk van de gewenste bedrijfsstand 1 tot 4 maal gedurende ca. 
0,5 tot 1,5 seconden worden bediend. De pauze tussen de beide bedieningen mag niet langer 
zijn dan 2 seconden. Wanneer de installatiedrukknop vaker dan viermaal wordt bediend, dan 
wordt het automatisch bedrijf actief. 
Achter de instellers time,  lux en sens. (afbeelding 2) bevinden zich drie kleuren-LED's. Deze 
signaleren de gekozen bedrijfsstand. 

Bedieningsmodus: licht gedurende de nalooptijd inschakelen, automatisch bedrijf 
o Installatiedrukknop 1 x indrukken. 

De bewegingsmelder schakelt onafhankelijk van de helderheid in. Bij iedere geregistreerde 
beweging begint de nalooptijd weer opnieuw. De bewegingsmelder staat in automatisch 
bedrijf. 
Bij uitgeschakelde last brandt de gele LED, wanneer een beweging wordt geregistreerd. Bij 
ingeschakelde last brandt de gele LED permanent. 

Bedrijfsstand: licht gedurende 4 uur inschakelen 
o Installatiedrukknop 2 x indrukken. 
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Licht schakelt gedurende 4 uur in. 
De groene LED brandt. 
Na de 4 uur schakelt de bewegingsmelder over in automatisch bedrijf 

Bedrijfsstand: licht gedurende 4 uur uitschakelen 
o Installatiedrukknop 3 x indrukken. 

Licht schakelt gedurende 4 uur uit. 
De rode LED brandt. 
Na de 4 uur schakelt de bewegingsmelder over in automatisch bedrijf 

Bedrijfsstand: testbedrijf inschakelen 
o Installatiedrukknop 4 x indrukken. 

De rode en de groene LED branden. 
Het testbedrijf is actief. Bij iedere bewegingsherkenning schakelt de bewegingsmelder ge-
durende ca. 3 seconden onafhankelijk van de helderheid in. 
De gele LED licht kort op bij iedere bewegingsherkenning. 

Reset uitvoeren 
o Installatiedrukknop langer dan 4 seconden bedienen. 

Reset wordt uitgevoerd. De bewegingsmelder staat in automatisch bedrijf. 

Melder configureren 
Met de drie instellers kan de nalooptijd, de helderheid, de gevoeligheid en het kortbedrijf wor-
den ingesteld. 

Afbeelding 4 

Nalooptijd instellen 
Gedurende deze tijd blijft het licht vanaf de laatste bewegingsherkenning ingeschakeld. De na-
looptijd wordt binnen een bereik van ca. 2 seconden tot ca. 30 minuten ingesteld.  
o Insteller time (7) op de gewenste positie draaien (afbeelding 4). 
i De bewegingsmelder schakelt ook bij constante beweging in de registratiezone na ten laat-

ste 90 minuten uit. Herinschakelen vindt plaats, wanneer de vooringestelde helderheids-
waarde is onderschreden en opnieuw beweging in de registratiezone wordt herkend. 
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Helderheidsdrempel instellen 
Pas bij onderschrijden van de helderheidsdrempel wordt het licht bij beweging in de registratie-
zone ingeschakeld. De helderheidsdrempel wordt binnen een bereik van ca. 1 tot 1000 Lux  
traploos ingesteld.  
Daarbij staat het symbool 3 voor schakelen onafhankelijk van de helderheid en het symbool 2  
voor schakelen bij donker. Aanbeveling: een instelling van ca. 10 Lux, zoals in (afbeelding 4) 
getoond, activeert het apparaat bij het begin van de schemering. 
o Insteller lux (6) op de gewenste positie draaien (afbeelding 4). 

Gevoeligheid instellen 
De gevoeligheid van het apparaat kan aan de omgevingsomstandigheden en de hellingshoek 
van de sensorkop worden aangepast. 
o Insteller sens. (5) op de hoogste gevoeligheid instellen. 
o Gevoeligheid bij ongewenste schakeling verminderen. 

Kortbedrijf instellen 
In kortbedrijf wordt bij bewegingsherkenning een impuls van 0,5 seconden uitgestuurd,die bijv.  
gebruikt kan worden om een bel aan te sturen. Deze bedrijfsstand werkt onafhankelijk van de 
helderheid. 

Afbeelding 5 

o Insteller lux (6) op de positie M draaien (afbeelding 5). 
o Met de insteller time de impulspauze tussen 2 seconden en 10 minuten instellen. De im-

pulspauze is de minimale tijd tussen twee impulsen en geldt alleen voor kortbedrijf. 
i De impulspauze is ook bij groter ingestelde tijd begrensd op 10 minuten. 
i Wanneer bij de overgang van kortbedrijf naar automatisch bedrijf een lagere helderheids-

waarde 2 moet worden ingesteld, dan moet de insteller lux eerst op de 10 Lux-markering
(afbeelding 4) worden ingesteld en dan worden teruggedraaid. 
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Sensorkop uitrichten 

Afbeelding 6: Sensorkop uitrichten 

De sensorkop kan, voor een optimale uitrichting op de registratiezone gekanteld en gedraaid 
worden (afbeelding 6). 
o Sensorkop door kantelen en draaien op de registratiezone aanpassen (zie montageplaats 

kiezen). 

Registratiezone beperken 
Wanneer in de registratiezone warmtebronnen aanwezig zijn, die ongewenste schakelingen 
veroorzaken, dan kunnen deze via zelfklevende afdekelementen worden onderdrukt. De afdek-
elementen (afbeelding 7) zijn voor alle 5 afdekvlakken voorgevormd en kunnen op de gewenste 
hoek worden uitgesneden. Daarbij de afdekelementen voor links en rechts niet verwisselen, 
omdat anders geen correcte afdekking mogelijk is. 

Afbeelding 7: Zelfklevende afdekelementen 

o Het sensor voor het opplakken van de afdekelementen met schoon water en een zachte 
doek reinigen. 

o Afdekelementen voorzichtig van de dragerfolie aftrekken, eventueel bijknippen en glad op 
het sensorvenster plakken. 
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Voorbeelden voor afgedekte segmenten 
De volgende voorbeelden tonen de mogelijkheid om afzonderlijke segmenten van de registra-
tiezone te onderdrukken. 
Voorbeeld 1: links onderdrukken 

Afbeelding 8: Linker registratiezone onderdrukken 

(8) Onderdrukte zone 
(9) Bewaakte zone 
o De vijf linker afdekelementen op de linker zijde van het sensorvenster plakken (afbeel-

ding 8). 
i Vanwege de complexe constructie van de bewegingsmelder is niet in alle gevallen een 

scherpe afgrenzing van het onderdrukte gebied gegeven. 
Voorbeeld 2: afstandszone onderdrukken 

Afbeelding 9: Afstandszone onderdrukken 

o De beide bovenste afdeksegmenten voor links en rechts op het sensorvenster kleven (af-
beelding 9). 

Voorbeeld 3: kruipbewaking onderdrukken 
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Afbeelding 10: Kruipbewaking onderdrukken 

o Het afdekelement kruipbewaking onder de sensorkop plakken (afbeelding 10), om de zone 
onder de bewegingsmelder te onderdrukken. 

5 Informatie voor elektromonteurs 

5.1 Montage en elektrische aansluiting 

GEVAAR! 
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moe-
ten alle bijbehorende installatieautomaten worden vrijgeschakeld. Spanning-
voerende delen in de omgeving afdekken! 

VOORZICHTIG! 
Beschadiging van het apparaat bij te hoge warmte-instraling. 
Sensoren worden beschadigd. 
Apparaat zodanig uitrichten, dat er zonnestralen niet direct in het sensorven-
ster vallen.  
Apparaat niet in de zon leggen. 

8/15 32536423 
J:0082536423 26.07.2010 

Observer 220 



Afbeelding 11: Aanbevolen montagehoogte 

Afbeelding 12: Aanbevolen montage zijwaarts in de bewegingsrichting 

Montageplaats kiezen  
De optimale reikwijdte van de bewegingsmelder wordt bij een montagehoogte van 2,40 m(af-
beelding 11) zijwaarts op de bewegingsrichting (afbeelding 12) gerealiseerd.  
De reikwijdte vermindert bij:
- Vanaf bewegingsmelder stijgend terrein
- Gekantelde sensorkop
- Lager temperatuurverschil
- Montagehoogte minder dan 2,4 m 
- Weersinvloeden, bijv. regen, mist of sneeuw  
De reikwijdte wordt groter bij:
- Vanaf bewegingsmelder aflopend terrein
- Naar boven gerichte sensorkop
- Hoger temperatuurverschil
- Montagehoogte hoger dan 2,4 m 
o Trillingsvrije montageplaats kiezen, trillingen kunnen ongewilde schakelingen veroorzaken.  
o Storingsbronnen in registratiezone vermijden. Storingsbronnen, bijv. radiatoren, ventilatie, 

airconditioning of afkoelende lampen kunnen ongewilde schakelingen tot gevolg hebben.  
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o Rekening houden met bewegingsrichting.  
o Montagehoogte vastleggen. 

Aansluitkast monteren 

Afbeelding 13: Bevestiging van bewegingsmelders en aansluitkasten 

o Sensorkop naar boven draaien (afbeelding 13). 
o Centrale bevestigingsschroef (8) losmaken en het deksel (9) van de aansluitkast aftrekken. 

Afbeelding 14: Openingen aansluitkasten 

o Condensgaten (10) uitbreken (afbeelding 14). 
Uitzondering: montage in stoffige ruimten. 

De aansluitkast heeft 6 kabelinvoeren (11), die zijn voorzien van een aangespoten rubberen tu-
le. De voedings- en lastkabels kunnen afzonderlijk in de behuizing worden geleid. 
o De kabelinvoertule (11) doorstoten en kabel in de aansluitruimte leiden. 
i Rubberen tule niet met een mes bewerken, zodat de afdichting inscheurt. De mantel moet 

strak door de rubberen tule worden omsloten, zodat geen water het instrument kan binnen-
dringen. 
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o Aansluitkasten met twee schroeven zodanig op de montageplaats bevestigen, dat de con-
densgaten aan de onderzijde liggen. Voor de montage op een 60 mm apparatuurdoos de 
middelste schroefgaten (13) gebruiken, anderrs de buitenste schroefgaten (12) gebruiken 
(afbeelding 14). 

Bewegingsmelder aansluiten en monteren 

Afbeelding 15: Aansluitklemmen 

De aansluitkabels zijn uitgerust met steekklemmen. 

Bruin, BN µ, relais, lampgeleider 
Zwart, BK L, fase 
Blauw, BU N, nulleider 

Afbeelding 16: Bevestigingen van de steekklemmen 

o Steekklemmen voor vastzetten in de beugels van het aansluitkast insteken (afbeelding 16). 

11/15 32536423 
J:0082536423 26.07.2010 

Observer 220 



Afbeelding 17: Aansluitschema bewegingsmelder 

o Bewegingsmelder en optionele installatiedrukknop T1 voor de bedrijfsstandenkeuze con-
form aansluitschema (afbeelding 17) aansluiten. 

Afbeelding 18: Aansluitschema bewegingsmelder parallel 

o Indien nodig extra bewegingsmelders conform het aansluitschema (afbeelding 18) parallel 
aansluiten. 

De parallel geschakelde bewegingsmelders herkennen ingeschakelde verlichting op de lastka-
bel en schakelen tevens in. De bewegingsmelder met de langste nalooptijd bepaalt de inscha-
kelduur. 
i Alle parallel geschakelde bewegingsmelders moeten op dezelfde fase worden aangeslo-

ten. 
i Door parallel schakelen wordt niet het maximale aansluitvermogen of de totale lengte van 

de lastkabel verhoogd. 
o Deksl (9) op de aansluitkast plaatsen (afbeelding 13), daarbij de centrale bevestigings-

schroef (8) terugtrekken en erop letten dat de bewegingsmelder niet kantelt. 
o Centrale bevestigingsschroef (8) vastdraaien (afbeelding 13). 
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5.2 Inbedrijfname 
Functietest uitvoeren 
o Testbedrijf inschakelen door viermaal de installatiedrukknop te bedienen (zie bediening). 
i Wanneer geen installatiedrukknop is geïnstalleerd voor het wisselen van de bedrijfsstand, 

dan kan het testbedrijf ook direct op het apparaat worden ingesteld. Daarvoor de insteller 
time op 2 s en de insteller lux op 3 instellen. 

o Registratiezone aflopen, daarbij op goede registratie en storingsbronnen letten. 
i Wanneer de bewegingsmelder heeft uitgeschakeld, dan moet tot het opnieuw inschakelen 

een vertragingstijd van maximaal 4 seconden worden afgewacht. 
o Indien nodig registratiezone beperken, om storingsbronnen te onderdrukken. Daarvoor de 

sensorkop verstellen of de plaatelementen op het sensorvenster kleven (zie bediening). 
o Na de functietest installatiedrukknop 1 x indrukken. 

Automatisch bedrijf is actief. 
i Wanneer geen installatiedrukknop voor het wisselen van de bedrijfsstand is geïnstalleerd, 

dan wordt het automatisch bedrijf door instellen van nalooptijd en helderheidsdrempel ge-
activeerd. 

o Nalooptijd, helderheidsdrempel en gevoeligheid instellen (zie bediening). 

6 Bijlage 

6.1 Technische gegevens 
Nominale spanning AC 230 / 240 V ~ 
Opgenomen vermogen ca. 1,1 W 
Omgevingstemperatuur -20 ... +55 °C 
Beschermingsgraad IP 55 
Installatie-automaat max. 16 A 
Montagehoogte ca. 2,40 m 
Registratiehoek ca. 220 ° 
Reikwijdte ca. 16 m 
Nalooptijd ca. 2 s ... 30 min 
Gevoeligheid 20 ... 100 % 
Helderheidsinstelling ca. 1 ... 1000 lx (en dagbedrijf) 
Impulsduur 0,5 s 
Impulspauze ca. 2 s ... 10 min 
Aansluitvermogen 
Gloeilampen 2300 W 
HV-halogeenlampen 2300 W 
Tronic-trafo's 1200 W 
Inductieve trafo's 1200 VA 
EVG Typeafhankelijk 
TL-lampen ongecompenseerd 1200 VA 
TL-lampen parallel gecompenseerd 920 VA 
TL-lampen duoschakeling 2300 VA 
Schakelstroom 
Inschakelstroom max. 4 s bij 10% ED 20 A 
Minimale schakelstroom AC 100 mA 
Soort contact µ-contact 
Aansluiting 
massief max. 2,5 mm² 
Totale lengte lastkabel max. 100 m 

6.2 Hulp bij problemen 
Bewegingsmelder schakelt niet in. 
Oorzaak 1: omgevingshelderheid is groter dan de ingestelde helderheidsdrempel. 

Helderheidsdrempel met insteller lux verhogen. 
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Oorzaak 2: registratiezone is beperkt. 
Sensorkop uitrichtten en afdekelementen aanpassen. 

Oorzaak 3: de vergrendelingstijd bij de overgang van dag- naar nachtmodus is nog niet afgelo-
pen, ca. 2 minuten. 

Na ca. 2 minuten opnieuw controleren. 
Oorzaak 4: bedrijfsstand "licht gedurende 4 uur uit" is ingeschakeld. 

Installatiedrukknop 1 x bedienen, om automatisch bedrijf in te schakelen. 
Oorzaak 5: gevoeligheid van het apparaat is te laag. 

Gevoeligheid sens. verhogen. 

Bewegingsmelder schakelt in, ondanks dat er geen personen in de registratiezone aan-
wezig zijn. 
Oorzaak: storingsbronnen in de registratiezone, bijv. ventilatie, airconditioning, afkoelende lam-
pen, bomen en struiken. 

Sensorkop uitrichten, afdekelementen op het sensorvenster plakken of gevoeligheid sens.  
verminderen. 

Melder schakelt na afloop van de ingestelde nalooptijd niet uit 
Oorzaak 1: bewegingsmelder herkent continu bewegingen. Storingsbronnen in de registratiezo-
ne, bijv. ventilatie, airconditioning, afkoelende lampen, bomen en struiken. 

Sensorkop uitrichten, afdekelementen op het sensorvenster plakken of gevoeligheid sens.  
verminderen. 

Oorzaak 2: bedrijfsstand "licht gedurende 4 uur aan" is ingeschakeld. 
Installatiedrukknop 1 x bedienen en automatisch bedrijf inschakelen. 

6.3 Garantie 
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruit-
gang dienen, zijn voorbehouden. 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan onze centrale 
klantenservice: 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
mail.vka@jung.de 

Technische dienst (algemeen) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

Technische dienst (KNX) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

De Œ-markering is een vrijhandelsteken, dat uitsluitend aan de autoriteiten is gericht en geen 
verzekering van eigenschappen inhoudt. 
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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