Systeemschakeleenheid, Systeemsensor 180
Systeemschakeleenheid
Art. nr. : WL 2200 WW
Systeemsensor 180
Art. nr. : WS 180 WW
Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur
worden uitgevoerd.
Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en
aanhouden.
Gevaar door elektrische schokken. Apparaat is niet geschikt voor vrijschakelen.
Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last
worden uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld. Daarbij moet rekening worden
gehouden 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
bewaard.

2 Constructie apparaat
Bewegingsmeldersysteem

Afbeelding 1: Systeemvermogensdeel opbouw
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Afbeelding 2: Systeemsensor 180°
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Systeemvermogensdeel opbouw
Status-LED vermogenseenheid
Schroeven deksel behuizing
Status-LED systeemsensor
Centraalschroef
Systeemsensor 180°
Sensorvenster

3 Functie
Correct gebruik
Automatisch schakelen van elektrische lasten gedurende een instelbare tijd bij onderschreden helderheidsdrempel.
Systeemsensoren melden herkende warmtebewegingen aan de vermogenseenheid
Opbouwmontage zowel binnen als buiten
Producteigenschappen
Systeemvermogensdeel opbouw
Apparaat reageert op bewegingssignalen van systeemsensoren
Voedingsspanning voor systeemsensoren
Helderheidsdrempel instelbaar
Inschakelduur instelbaar
Dwangmatige afschakeling instelbaar
Systeemsensor 180°
Spatwaterdicht
Sensorkop uitrichtbaar in 2 assen
Opsteekplaat voor het beperken van de registratiezone
144 schakelsegementen in 3 vlakken
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Afbeelding 3: Registratiezone systeemsensor 180°

Afbeelding 4: Reikwijdte systeemsensor 180°
Automatisch bedrijf
Systeemsensoren (toebehoren) registreren warmtebewegingen van personen, dieren of objecten en geven dit door aan de vermogenseenheid. De actuele helderheidswaarde wordt van
slechts een systeemsensor aan de vermogenseenheid overgedragen.
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 vermogenseenheid na het uitschakelen gedurende 3 seconden geen signalen.
Door het inschakelen van de netspanning wordt een schakeling op de vermogenseenheid geactiveerd.
De status-LED van de vermogenseenheid (2) brandt, wanneer de last is ingeschakeld. De status-LED van een systeemsensor (4) brandt, wanneer een bewegingssignaal aan de vermogenseenheid wordt doorgegeven.
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4 Informatie voor elektromonteurs
4.1 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 de vermogenseenheid of de last worden uitge
voerd, moeten alle bijbehorende installatieautomaten worden vrijgeschakeld.
Spanningvoerende delen in de omgeving afdekken!
VOORZICHTIG!
Beschadiging van het apparaat bij te hoge warmteinstraling.
Sensoren worden beschadigd.
Systeemsensoren zodanig uitrichten, dat er zonnestralen niet direct in het sen
sorvenster vallen.
Systeemsensoren niet in de zon leggen.
Montageplaats voor systeemsensoren kiezen
De optimale reikwijdte van de systeemsensoren wordt bij een montagehoogte van 2,40 m en
uitrichting zijwaarts op de bewegingsrichting (afbeelding 5) bereikt.

Afbeelding 5: Aanbevolen bewegingsrichting
De reikwijdte vermindert bij:
- Stijgend terrein
- Gekantelde sensorkop
- Lager temperatuurverschil
- Montagehoogte minder dan 2,4 m
- Weersinvloeden, bijv. regen of sneeuw
De reikwijdte wordt groter bij:
- Dalend 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.
32529513
J:0082529513

4/13

17.04.2014

Systeemschakeleenheid, Systeemsensor 180
o
o

Rekening houden met bewegingsrichting.
Montagehoogte vastleggen.

Vermogenseenheid monteren
o De beide schroeven (3) losmaken en deksel behuizing afnemen (afbeelding 1).
i De maximale doorsnede van de netkabel mag bij invoer aan de achterzijde niet groter zijn
dan 11 mm en van onderen niet groter dan 13 mm.

Afbeelding 6: Aansluitruimte vermogenseenheid
o

Bij invoer van de netkabel aan de achterzijde de rubberen tule (10) doorbreken (afbeelding 6).
o Vermogenseenheid met twee schroeven (9) bevestigen.
o Netkabel (11) en kabel naar systeemsensoren (12) in de aansluitkast leiden en aansluiten
(zie vermogenseenheid aansluiten).
i Voor het doorlussen van een ader is een verbindingsklem meegeleverd.
o Deksel behuizing sluiten.
Vermogenseenheid aansluiten
De vermogenseenheidk kan op verschillende manieren worden aangesloten.
o Afhankelijk van de aanwezige installatie het bijbehorende aansluitschema kiezen.
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Afbeelding 7: Aansluiting van de vermogenseenheid
Iedere korte bediening van de installatiedrukknop T, verbreekcontact, activeert een schakeling
van de vermogenseenheid (afbeelding 7).

Afbeelding 8: Hotelschakeling
Aanwezige wisselschakelaars kunnen door installatiedrukknop T, verbreekcontact, worden vervangen (afbeelding 8).
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Afbeelding 9: Parallelschakeling met trappenhuisautomaat resp. piekstroomschakelaar.
De verlichting wordt of door de trappenhuisautomaat (13) of door de vermogenseenheid in combinatie met systeemsensoren ingeschakeld (afbeelding 9).
Systeemsensoren monteren

Afbeelding 10: Systeemsensor openen
o

Sensorkop naar beneden kantelen en de centraalschroef (5) losmaken.
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Afbeelding 11: Aansluitdoos systeemsensor
o

Condensgat (14) in de bodemplaat openen, behalve bij montage in stoffige ruimten (afbeelding 11).

Afbeelding 12: Montage op vlakke wand
o

Aansluitdoos met 2 schroeven zodanig op de wand monteren, dat het condensgat onder
ligt (afbeelding 12).

Systeemsensor aansluiten
i Om het binnendringen van vocht te voorkomen, wordt installatie van de kabel van onderen
af aanbevolen.
o Aansluitkabel door rubberen tule (16) in de aansluitruimte brengen (afbeelding 11).
o Sensorkabel op klemmenblok (13) in element aansluiten (afbeelding 11).
Aansluitklem

Betekenis

+ en 

Voeding voor de systeemsensoren

S

Schakelsignaal van de systeemsensoren

LX

Helderheidsverwerking, alleen door een systeemsensor

LX0

Niet aangesloten klem voor doorlussen van
het LX-signaal
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o
o

Sensorstekker (15) op de contacten in de aansluitdoos steken (afbeelding 11).
Sensorhuis op aansluitdoos plaatsen en met centrale schroef (5) bevestigen.

Vermogenseenheid en systeemsensoren samenschakelen.

Afbeelding 13: Systeemsensoren parallel schakelen

Afbeelding 14: Systeemsensoren stervormig bedraden
De bedrading van de systeemsensoren kan parallel (afbeelding 13) of stervormig (afbeelding 14) worden uitgevoerd.
Iedere systeemsensor heeft een helderheidssensor. Binnen een installlatie mag echter slechts
één helderheidssensor, klem LX, van een systeemsensor worden aangesloten. Alleen deze
referentiesensor geeft de gemeten helderheid door aan de vermogenseenheid.
In de aansluitvoorbeelden (afbeelding 13) en (afbeelding 14) is de referentiesensor met een "x"
gemarkeerd.
o Vermogensdeel en systeemsensoren bedraden.
o Referentiesensor markeren
i De kabellengte tussen vermogenseenheid en de verst verwijderde systeemsensor mag
niet meer zijn dan 100 m.
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i Aansluiting van meerdere vermogenseenheden op één systeemsensor is niet toegestaan.
Er treedt storing op. Ter vergroting van het aansluitvermogen een relais toepassen.

4.2 Inbedrijfname
Vermogenseenheid configureren
Met drie instellers in de aansluitruimte van de vermogenseenheid kan de nalooptijd, de helderheidsdrempel en indien nodig een dwangmatige uitschakeling na 90 minuten worden ingesteld.

Afbeelding 15: Insteller vermogenseenheid
(17) Insteller helderheidsdrempel LUX
(18) Insteller nalooptijd MIN
(19) Draaischakelaar dwangmatige afschakeling LIMIT
Nalooptijd instellen
Gedurende deze tijd blijft het licht vanaf de laatste bewegingsherkenning ingeschakeld. De
nalooptijd wordt tussen ca. 4 seconden en 15 minuten ingesteld.
o Insteller MIN (18) op de gewenste positie draaien (afbeelding 15)
Helderheidsdrempel instellen
De helderheidsdrempel wordt tussen ca. 3 en 80 Lux en dagmodus ingesteld.
o Insteller LUX (17) op de gewenste positie draaien (afbeelding 15). Een instelling van ca. 10
Lux activeert het apparaat bij het begin van de schemering. Voor schakelen onafhankelijk
van de helderheid de insteller verdraaien tot de rechter aanslag.
Dwangmatische uitschakeling inschakelen
Met de insteller LIMIT (19) kan een dwangmatige uitschakeling worden ingeschakeld of uitgeschakeld. De dwangmatige uitschakeling voorkomt, dat bij constante bewegingsherkenning het
licht niet uitschakelt, ook wanneer het helder genoeg is. De vermogenseenheid schakelt na
maximaal 90 minuten uit. Herinschakelen vindt alleen plaats, wanneer de helderheidsdrempel is
onderschreden en beweging in de registratiezone wordt herkend.
o Insteller LIMIT (19) op 90 MIN instellen.
Bewegingsmeldersysteem in bedrijf nemen
o Systeemsensoren opeenvolgend aansluiten en separaat testen, om de goede werking te
waarborgen.
o Vermogenseenheid voor de werkingscontrole van de sensoren als volgt instellen:
Insteller MINca. 4 seconden, linker aanslag,
insteller LUX dagmodus, rechter aanslag.
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o
o

Registratiezone voor iedere systeemsensor afzonderlijk afpassen, daarbij op een goede
registratie en storingsbronnen letten (zie registratiezone beperken).
Na de inbedrijfname van de systeemsensoren de instellers MIN, LUX en LIMIT voor normaal bedrijf instellen.

Registratiezone beperken
Met de opsteekplaat (22) kunnen ongewenste registratiezones worden onderdrukt. Zie (afbeelding 16) en (afbeelding 17).

Afbeelding 16: Zone aan zijkant onderdrukken
(20) Onderdrukte zone
(21) Bewaakte zone

Afbeelding 17: Afstandszone onderdrukken
i Om verder liggende zone te onderdrukken onderste plaatlamellen uitsnijden en de bovenste plaatlamellen laten zitten.
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Afbeelding 18: Opsteekplaat uitsnijden
o
o

Opsteekplaat (22) uitsnijden (afbeelding 18).
Opsteekplaat op de sensorkop schuiven.

5 Bijlage
5.1 Technische gegevens
Systeemschakeleenheid, Art. nr. WL 2200 WW
Nominale spanning
Netfrequentie
Opgenomen vermogen
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad
Nalooptijd
Helderheidsinstelling
Aansluitvermogen
Gloeilampen
HV-halogeenlampen
Tronic-trafo's
Inductieve trafo's
EVG
TL-lampen ongecompenseerd
TL-lampen parallel gecompenseerd
TL-lampen duoschakeling
Schakelstroom
Inschakelstroom
Minimale schakelstroom AC
Soort contact
Aantal systeemsensoren
Totale lengte lastkabel
Systeemsensor 180, Art. nr. WS 180 WW
Nominale spanning
Opgenomen vermogen
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad
Montagehoogte
Aansluiting
massief
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AC 230 V ~
50 Hz
ca. 1,1 W
-25 ... +55 °C
IP 55
ca. 4 s ... 15 min
ca. 3 ... 80 lx (en dagbedrijf)
2300 W
2300 W
1200 W
1200 VA
Typeafhankelijk
1200 VA
920 VA
2300 VA
max. 20 A per kanaal
100 mA
µ
max. 8
max. 100 m
DC 15 V
ca. 60 mW
-25 ... +55 °C
IP 55
ca. 2,40 m
0,25 ... 0,75 mm²
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5.2 Hulp bij problemen
Verlichting schakelt niet in.
Oorzaak 1: omgevingshelderheid bij de referentiesensor is groter dan de ingestelde helderheidsdrempel.
Helderheidsdrempel met insteller LUX in de vermogenseenheid verhogen.
Oorzaak 2: registratiezone is beperkt.
Sensorkoppen uitrichten en eventueel opsteekplaten aanpassen.
Verlichting schakelt in, ondanks dat er geen personen in de registratiezone is.
Oorzaak: storingsbronnen in de registratiezone, bijv. ventilatie, airconditioning, afkoelende lampen, bomen en struiken.
Sensorkoppen in de systeemsensoren uitrichten en opsteekplaten gebruiken.h
Melder schakelt na afloop van de ingestelde nalooptijd niet uit
Oorzaak: bewegingsmelder herkent continu bewegingen. Storingsbronnen in de registratiezone,
bijv. ventilatie, airconditioning, afkoelende lampen, bomen en struiken.
Sensorkoppen in de systeemsensoren uitrichten en opsteekplaten gebruiken.h
Bij donker ingeschakelde verlichting brandt overdag verder.
Oorzaak: apparaat registreert constant beweging.
Insteller LIMIT op 90 MIN instellen. De vermogenseenheid schakelt na maximaal
90 minuten uit.
Verlichting schakelt uit en kan niet meer worden ingeschakeld.
Oorzaak: permanente kortsluiting op de voedingskabel van de systeemsensoren. Vermogenseenheid oververhit en schakelt uit.
Kortsluiting oplossen en afkoelen van de vermogenseenheid afwachten.

5.3 Garantie
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruitgang dienen, zijn voorbehouden.
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.
Verzendt het apparaat s.v.p. met een beschrijving van de fout aan onze centrale klantenservice.
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de
Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
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