
JUDESIO SENSORIUS IS 180-2.  
 

Gerbiami Pirkėjai, dėkojame už pasitikėjimą, kad Jūs pirkdami naują STEINEL judesio sensorių išsirinkote būtent šį gaminį. Jūs įsigijote 
vertingą aukštos kokybės produktą, labai rūpestingai pagamintą, išbandytą ir įpakuotą. Prašome prieš instaliuojant nuodugniai susipažinti 
su jo instrukcija, nes tik teisingas instaliavimas ir suderinimas garantuoja ilgalaikį, saugų ir nerūpestingą naudojimąsi. Mes linkime Jums 

daug geros nuotaikos naudojantis šiuo produktu. 
 
 

 
 
 

 
APRAŠYMAS 

1. – varžtas 

2. – dangtelis 
3. – linzė (nuimama ir apsukama, idant nustatyti jautrumo zonos dydį 5 

m arba 12 m) 

4. – „dienos-nakties“ režimo nustatymo reguliatorius (2 – 2000 Lux) 
5. – veikimo trukmės nustatymo reguliatorius nuo (10 sek. - 15 min) 
6. – fiksatorius (t.y. „liežuvėlis“ daviklio apačioje ties viduriu; jį švelniai 

paspaudus žemyn atsidaro daviklio vidinė ertmė, kurioje yra tvirtinimo 
kiaurymės bei pajungimo kontaktai).  

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 
Matmenys:   120 x 76 x 56 mm 

Jungiamas  max. 1000 W (ominiam apkrovimui, pvz. 
kaitrinėm lempom) 
galingumas:  max. 500 W (dienos šviesos lempoms, cos fi 

= 0,5) 
Įtampa:   230 V 
Jautrumo zonos   

- apimtis:   90
o
 vertikaliai, 180

 o
 horizontaliai. 

- ilgis: 5 m arba 12 m (priklausomai nuo linzės 
padėties; pridedamųjų užsklandų pagalba 

gali būti 1 – 12 m). 
Veikimo trukmė:  10 sek – 15 min. 
Fotojautrumas:  2 – 2000 Lux 

Saugos klasė:   IP 44. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
VEIKIMO PRINCIPAS 

 

 Judesio sensoriuje IS 180-2 įrengti du piro-elektriniai 
infraraudonųjų spindulių jutikliai, kurie registruoja žmogaus akimi 
nematomą šiluminį spinduliavimą, skleidžiamą judančio kūno (žmogaus, 

žvėries ir kt.). Šis užregistruotas  šiluminis spinduliavimas elektroniškai 
apdorojamas ir įjungiama lempa ar kitas įrenginys. Per užtvaras, sienas ar 
stiklą šiluminis spinduliavimas nepraeina ir todėl lempa nebus įjungiama. 

Dviejų jutiklių dėka jautrumo zonos apimties kampas yra 180
 o
 

horizontaliai ir 90
 o
 vertikaliai. Linzė yra nuimama ir apsukama. Tai įgalina 

nustatyti du jautrumo zonos dydžius: 5 m arba 12 m. Pridedamo kampinio 

laikiklio pagalba sensorius labai paprastai tvirtinamas ant vidinio ar 
išorinio kampo. 
 

SVARBU: idant sensoriaus jautrumas būtų didžiausias stenkitės 
tvirtinti jį taip, kad jis būtų nukreiptas statmenai kūno judėjimo 
krypčiai ir nebūtų jokių kliūčių (stiklo pertvarų, sienų, medžių ar 

krūmų) jo jautrumo zonoje. 
 
 

 
 
 

 



INSTALIACIJA 
 

DĖMESIO: montažas - tai prijungimas prie 220 V tinklo, kurio įtampa pavojinga gyvybei. Todėl išjungus srovę patikrinkite papildomai 
testeriu, ar tikrai nėra laide įtampos. 

Sensoriaus montavimo vieta turi būti ne mažiau, kaip 50 cm nutolusi nuo lempos, antraip jos šiluminis fonas gali įtakoti neteisingą 

sensoriaus veikimą. Idant pasiekti 5m/12m jautrumo zonos dydį, sensorių montuoti 2 m aukštyje.  
1. Nuimti dangtelį; 
2. Atleisti fiksatorių ir atidaryti daviklio apatinę dalį; 

3. Pasižymėti tvirtinimo kiaurymes; 
4. Pragręžti skyles, įkalti kaiščius; 
5. Sienoje pravesti laidus į daviklį po tinku arba virš tinko (pagal situaciją); 

6. Laidus pajungti prie kontaktinės kaladėlės. Maitinimo įtampa paduodama dvilaidžiu (arba trilaidžiu) kabeliu. L - fazė, N – nulis, PE – 
apsauginis laidas. Vartotojas (pvz. lempa) pajungiama taip pat dvilaidžiu (arba trilaidžiu) kabeliu: L’ – fazė, N – nulis (jungiama kartu su 
maitinimo kabelio nuliniu laidu). 

7. Daviklį varžtais pritvirtinti prie sienos; 
8. Linzę uždėti norimoje padėtyje (jautrumo zona 5 m arba 12 m); 
9. Nustatyti norimą veikimo trukmę ir apšviestumą atitinkamų reguliatorių pagalba;  

10. Uždėti dangtelį ir įsukti tvirtinimo varžtą. 
SVARBU: pajungimo laidų sumaišymas gręsia trumpu sujungimu ir daviklio sugadinimu. Todėl montuojant pageidautina laikytis nurodytos 
pajungimo laidų schemos. Taip pat galima daviklį pajungti per papildomą jungiklį, leidžiantį daviklio maitinimą atjungti.  

 
KAMPINIO LAIKIKLIO NAUDOJIMAS 

 

Pridedamo kampinio laikiklio pagalba daviklis labai paprastai tvirtinamas ant 
vidinio ir išorinio kampo (žr. pasą). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

FUNKCIONAVIMAS 

 
Atlikus daviklio pajungimą pagal aukščiau nurodytą instrukciją galimą jam paduoti įtampą. Po dangteliu 
randasi du reguliatoriai: 

1. veikimo trukmės reguliatorius – jo dėka daviklio veikimas (pvz. lempos švietimo trukmė) nuosekliai 
nustatomas nuo 10 sek iki 15 min. Reguliatoriaus kairioji kraštinė padėtis atitinka trumpiausią trukmę 10 
sek. Reguliatoriaus kraštinė dešinioji padėtis atitinka ilgiausią veikimo trukmę 15 min. (Gaminant 

nustatoma trumpiausia trukmė). Derinant daviklio funkcionavimą siūlome nustatyti trumpiausią veikimo 
trukmę. 

2. “dienos – nakties” režimo reguliatorius – jo dėka norimas sensoriaus jautrumas aplinkos apšviestumui 

nustatomas laipsniškai nuo 2 Lux iki 2000 Lux. Reguliatoriaus kraštinė kairioji padėtis (“saulutė”) reiškia 
dienos režimą (sensorius veiks ir dieną, ir naktį), kraštinė dešinioji padėtis (“mėnulis”) – nakties režimą 
(veiks tik naktį). (Gaminant nustatomas dienos režimas). Sensorių sumontavus, jo jautrumo zonai 

nustatyti ir funkcionavimui išbandyti rekomenduojama reguliatorių į kairę dienos režimui nustatyti.  
 
 

 
 
 

 

JAUTRUMO ZONOS DYDŢIO 
NUSTATYMAS 

 

Sensoriaus linzė yra suskaidyta į 
dvi dalis: vienos pusės dėka jautrumo zona 
yra iki 5 m ilgio, kita linzės pusė garantuoja 

jautrumo zonos dydį iki 12 m, esant 
sensoriaus montavimo aukščiui – 2 m (žr. 
pasą). Pasirinktos jautrumo zonos dydį 

rodo ant linzės esanti maža rodyklėlė. 
Linzė nuimama labai lengvai nuo 
sensoriaus ir uždedama taip, kad rodyklė 

rodytų 

pasirinktą 
jautrumo 
zonos dydį, 

o pati linzė 
įstatoma į 
tam 

numatytą 
griovelį.  
Idant 

sensorius 
nereaguotų į 



pašalinius judesius, kaip pvz. šaligatviu einančius praeivius ar gretimame sklype vaikščiojančius kaimynus, jo jautrumo zona gali būti 
apribojama pridedamomis užsklandomis (žr. pasą). Užsklandos gali būti trumpinamos arba siaurinamos pagal išlietus jose griovelius. 

Užsklandos viršutinėje dalyje esanti briaunelė turi būti įstatoma į linzėje esantį griovelį ir fiksuojama uždedant dangtelį.  
 

PAJUNGIMO VARIANTAI 

 
1. Sensoriaus pajungimas su bendru 

nuliniu laidu. 

2. Sensoriaus pajungimas su atskirais 
nuliniais laidais. 

3. Sensoriaus pajungimas per dvipolį 

papildomą jungiklį “išjungta – 
automatinis” būdu (lempos pastoviai 
išjungtos arba valdomos sensoriaus 

automatiškai). 
4. Sensoriaus pajungimas per tripolį 

papildomą jungiklį “įjungta – 

automatinis” būdu (lempos pastoviai 
įjungtos arba valdomos sensoriaus 
automatiškai). Šiuo atveju režimas 

“pastoviai išjungta” negalimas. 
 
1. Vartotojas (atskira lemputė). 

2. Apšvietimo sistema. 
3. Sensorius. 
4. Papildomas dvipolis jungiklis. 

5. Papildomas dvigubas jungiklis. 
6. Papildomas tripolis jungiklis. 

 

NAUDOJIMAS IR PRIEŢIŪRA 
 

Sensorius skirtas automatiniam apšvietimo valdymui. Tačiau jis negali būti naudojamas kaip specializuotas apsaugos sistemos 

elementas, kadangi neturi apsaugos nuo sabotažo bei rezervinio maitinimo.  
Staigios oro permainos gali įtakoti sensoriaus funkcionavimui. Esant stipriems vėjo gūsiams, stipriai sningant, lyjant ar krušai 

galimi klaidingi įsijungimai, sukelti staigių temperatūros pokyčių ne nuo judančių šilumos šaltinių pvz. žmonių.  

Linzėms susitepus, jas valyti drėgnu minkštu skudurėliu, jokiu būdu nenaudojant jokių skiediklių.  
 

GALIMI NESKLANDUMAI 

Sutrikimas Prieţastis Pašalinimas 

Nėra įtampos - Saugiklio defektas; 
- elektros laidas nutrauktas; 

- trumpas sujungimas. 

- Naują saugiklį įdėti; 
- elektros laidą patikrinti testeriu; 

- pajungimą patikrinti. 

Sensorius neįsijungia - Naudojant dieną jautrumas nustatytas nakties 

režimas; 
- bloga lemputė; 
- išjungtas tinklo jungiklis; 

- saugiklio defektas; 
- neveikia visoje jautrumo zonoje. 

- Iš naujo nustatyti reguliatorių “saulė - mėnulis” 

išlaukiant 2 min.; 
- lemputę pakeisti; 
- jungiklį įjungti; 

- pakeisti saugiklį, patikrinti pajungimą; 
- iš naujo nustatyti jautrumo zoną. 

Sensorius neišsijungia - Besitęsiantys judesiai jautrumo   zonoje; 

- įjungtoji lempa randasi prie pat sensoriaus ir šis 
įsijunginėja dėl temperatūros pokyčių; 
- namų vidinis jungiklis nustatytas pastoviam 

švietimui. 

- Zoną kontroliuoti, naujai reguliuoti arba 

uždengti užsklandomis; 
- pakeisti sensoriaus ir lempos tarpusavio padėtį;  
- vidinį jungiklį perjungti į AUTO režimą. 

Sensorius pastoviai įsijungia ir 
išsijungia 

- Lempos randasi jautrumo zonoje; 
- naminiai žvėreliai laksto po jautrumo zoną. 

- Jautrumo zoną pakeisti. 

Įsijungia nepageidaujant - Vėjas judina medžius ar krūmus jautrumo 
zonoje; 

- jautrumas nuo automobilių iš gatvės;  
- staigus temperatūros pasikeitimas (vėjas, 
lietus, sniegas, ventiliacija per angą ar atdarą 

langą). 

- Zoną perstatyti arba pridengti;  
 

- zoną perstatyti, sensorių pasukti;  
- pakeisti zoną arba net montažo vietą. 

Kiti nesuprantami defektai  Kreiptis į firmos atstovybę. 

 

GARANTIJOS 
 Šis "Steinel" gaminys yra rūpestingai pagamintas, jo funkcionavimas ir saugumas išbandyti pagal galiojančius kontrolės 
nurodymus. "Steinel" perima garantiją dėl nepriekaištingų savybių ir funkcijų. Garantinis terminas apima 36 mėnesius nuo pardavimo 

vartotojui dienos. Mes pašalinsime visus defektus, kurie susiję dėl medžiagų arba funkcijų klaidų. Garantijų lygis vyks betarpiškai 
remontuojant arba pakeičiant defektuotas dalis pagal mūsų valią. Garantijos galioja tik gedimams lituojamoms dalims.  

Gedimams ir defektams, kurie atsiranda dėl nenusakomo savininko elgesio arba prieţiūros, taip pat ir lūţimams dėl 

kritimo, garantijos negalioja. 
 Garantijos bus patenkintos tik tada, kai neišardytas įrenginys su kasos orderiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo 
antspaudu) gerai supakuotas bus pristatytas į firmos atstovybę. 

 
 Pilniausia informacija teikiama ir problemos sprendžiamos firmos atstovybėje adresu: 

Firma “KVARCAS” 
Kaunas, Neries kr. 32 
Tel.+ Fax. /8-37/ 408030, 408031. 


