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Welcome to use ES-P09B Infrared motion sensor! 

The product is a new saving-energy switch, it adopts good 

sensitivity detector, integrated circuit. It gathers automatism, 

convenient safe, saving-energy and practical functions. It utilizes the 

infrared energy from human as control-signal source, it can start the 

load at once when one enters detection field. It can identify day and 

night automatically. It is easy to install and used widely. 

SPECIFICATION: 

Power Source: 110 -240V/AC                Detection Range: 160° 

Power Frequency: 50/60Hz                   Working Temperature:-20~+40℃ 

Ambient Light:10-2000LUX(adjustable)         Working Humidity:<93%RH 

Time-Delay : min:10sec±3sec               Installation Height: 1m-1.8m 

            Max:7min±2min               Power Consumption:<0.9W (work) 

Rated Load: 1200W (incandescent lamp)                         <0.9W (static) 

            300W(energy-saving lamp)       Detection Motion Speed: 0.6-1.5m/s 

Detection Distance: 9m max(<24℃) 

FUNCTIONS: 

 Can identify day and night: The consumer can adjust work ambient light. It can work in the 

daytime and at night when it is adjusted on the “sun” position (max). It can work in the 

ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the “moon” position (min). As for the 

adjustment pattern, please refer to the testing pattern. 

 Time-delay is added continually: When it receives the second induction signals after the 

first induction, it will compute time once more on the rest of the first time-delay basic.(set 

time) 

 Time-delay adjustment: It can be set according to the consumer’s desire. The minimum 

time is 10sec±3sec. The maximum is 7min±2min.  

 The switch: “ON”、“OFF”、“PIR”. 
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INSTALLATION: (see the diagram) 

 Shut off the power. 

 Loosen the connection column on the bottom of sensor, plug the 

wire into connection hole, tighten the screws; unload the surface 

of sensor, connect the sensor into connection box. 

 If you want to install it in quadrate connection box, penetrate 

the setscrew into installation hole, aim at the installation hole 

on connection box, then tighten the screw; if you want to 

install it in circular one, you can use the same way as the 

quadrate, also adjust the sensor’s position, tighten the 

setscrew on surface, then the fixing arm will open 

automatically, fasten the connection box . 

 Switch on the power then test it. 

CONNECTION-WIRE DIAGRAM   (see the following Fig) 

 

 

 

 

TEST: 

 Set the function switch to “ON”, Turn the TIME knob anti-

clockwise on the minimum after taking the board-face off. 

And turn the LUX knob clockwise on SUN     position (if 

you test it in daylight). 

 Switch on the power, the lamp should be on. 

 Set the function switch to “OFF”, the lamp should be off 

immediately, all functions should be in “stop” state. 

 Set the function switch to “PIR”, after 30sec later, it enter into working position. The lamp 

will be turned on after receving the inductor signal.20sec. Under no inductor signal 

condition, the lamp should be off within 5~10sec. 

 Set “LUX” anti-clockwise to minimum, after it is off when there is no inductor signal 

condition, the lamp should be off in the daytime, but if you use a opaque object to cover 

sensor, the lamp should be on, then off within 5~10sec. 

 

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to    (SUN) position, otherwise the 

sensor lamp could not work! 

NOTES: 

 Electrician or experienced human can install it.  

 The unrest objects can’t be regarded the installation basis-face. 

 There aren’t hinder or unrest objects effecting detection in front of the detection window. 

 Avoid installing it near temperature alteration zones, for example: air condition, central 

heating etc. 

 Please don’t open the case for your safety if you find the hitch after installation. 

 If there are some difference between instruction and the function the product has, please 

give priority to product and sorry not to inform you additionally. 

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY : 

 The load don’t work: 

a. check the power and the load. 

b. If the load is good. 

c. If the indicator lamp is light or not. 

d. Please check if the working light correspond to the ambient- light. 

 The sensitivity is poor: 

a. Please check if in front of the detection window there is hinder that effect to 

receive the signals.  

b. Please check the ambient temperature.  

c. Please check if the signal source is in the detection field. 

d. Please check the installation height. 

e. If the moving orientation is correct. 

 The sensor can’t shut off the load automatically: 

a. If there is continual sensor signal in the detection field. 

b. If the time-delay be set to the longest. 

c. If the power correspond to the instruction.  

d. If the temperature change near the sensor.Such as air condition, central heating 

etc. 
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Infraraudonųjų spindulių ES-P09B valdiklių naudojimas: 

Produktas yra naujas energiją taupantis jungiklis, turi gerą 

jautrumo detektorių, integruotą grandinę. Jame sukauptos 

automatizmo, patogiai saugios, energiją taupančios ir praktiškos 

funkcijos. Jis naudoja žmogaus infraraudonųjų spindulių energiją kaip 

valdymo signalo šaltinį ir gali pradėti krauti iš karto, kai patenkama į 

aptikimo lauką. Jis gali automatiškai atpažinti dieną ir naktį. Jį lengva 

įdiegti ir plačiai naudoti. 

SPECIFIKACIJA: 

Maitinimo šaltinis: 110 -240V/AC                Aptikimo diopozonas: 160° 

Galios dažnis: 50/60Hz                   Darbinė temperatūra:-20~+40℃ 

Aplinkos šviesa:10-2000LUX(reguliuojama)         Darbinė drėgmė:<93%RH 

Laiko delsimas : min:10sec±3sec               Montavimo aukštis: 1m-1.8m 

            Maks:7min±2min               Energijos suvartojimas:<0.9W (darbinė) 

Normali apkrova: 1200W (kaitrinė lempa)                         <0.9W (statinė) 

            300W(energija taupanti lempa)       Judėjimo greičio aptikimas: 0.6-1.5m/s 

Aptikimo atstumas: 9m maks(<24℃) 

FUNKCIJOS: 

 Gali atpažinti dieną ir naktį: vartotojas gali reguliuoti darbo aplinkos apšvietimą. Jis gali 

veikti dieną ir naktį, kai yra nustatytas „saulės“ padėtyje (maks.). Jis gali veikti esant 

mažesniam nei 3LUX aplinkos apšvietimui, kai yra nustatytas „mėnulio“ padėtyje (min.). 

Kalbant apie reguliavimo modelį, žr. bandymo modelį. 

 Laiko delsimas pridedamas nuolat: gavus antrąjį indukcijos signalą po pirmosios 

indukcijos, jis dar kartą apskaičiuos laiką pagal likusį pirmojo pagrindinio laiko delsimo 

laiką (nustatytas laikas) 

 Laiko delsimo reguliavimas: jį galima nustatyti pagal vartotojo pageidavimą. Minimalus 

laikas yra 10 ± 3 s. Maksimalus 7min±2min. 

 Jungtukai: “ON”、“OFF”、“PIR”. 

 

 

 

 

Geras jautrumas                                                          Blogas jautrumas 



 

MONTAVIMAS: (žiūrėti diagramą) 

 Išjungti maitinimą. 

 Atlaisvinkite jungties stulpelį jutiklio apačioje, įkiškite laidą į 

prijungimo angą, priveržkite varžtus; nuimkite jutiklio paviršių, 

prijunkite jutiklį prie jungčių dėžutės. 

 Jei norite montuoti kvadratinėje jungčių dėžutėje, įkiškite varžtą į 

montavimo angą, nukreipkite į montavimo angą jungiamojoje 

dėžutėje, tada priveržkite varžtą; Jei norite jį sumontuoti 

apskritą, galite naudoti taip pat kaip kvadratą, taip pat 

sureguliuoti jutiklio padėtį, priveržti varžtą ant paviršiaus, tada 

fiksavimo svirtis atsidarys automatiškai, pritvirtinkite jungčių 

dėžutę. 

 Įjunkite maitinimą ir išbandykite. 

Laidų jungimo diagrama  (žiūrėti žemiau pav.) 

 

 

 

TESTAVIMAS: 

 Funkcijų jungiklį nustatykite į „ON“, nuėmę plokštės 

paviršių, pasukite TIME rankenėlę prieš laikrodžio 

rodyklę iki minimumo. Ir pasukite LUX rankenėlę 

pagal laikrodžio rodyklę     SUN     poziciją (jeigu 

testuojama dienos šviesoje). 

 Įjunkite maitinimą, lemputė turi būti įjungta. 

 Funkcijų jungiklį nustatykite į „OFF“, lemputė turi iš 

karto užgesti, visos funkcijos turi būti „stop“ būsenoje. 

 Funkcijų jungiklį nustatykite į „PIR“, po 30 sekundžių jis persijungia į darbinę padėtį. 

Lempa įsijungs gavus induktoriaus signalą.20sek. Jei nėra induktoriaus signalo, lemputė 

turi užgesti per 5–10 sekundžių. 

 Nustatykite „LUX“ prieš laikrodžio rodyklę iki minimumo, kai jis išjungtas, kai nėra 

induktoriaus signalo lempa turi būti išjungta dienos metu, bet jei naudojate nepermatomą 

objektą, kad uždengtumėte jutiklį, lemputė turi įsijungti, tada išsijungti per 5–10 sek. 

Pastaba: testuojant dienos šviesoje, įjunkite LUX myguką į    (SUN) poziciją, kitaip 

judesio lempa neveiks! 

PASTABA: 

 Jį gali sumontuoti elektrikas arba patyręs žmogus.  

 Nestabilus paviršius negali būti laikomi instaliacijos pagrindu.. 

 Prieš aptikimo langą nėra kliūčių ar judančių objektų, galinčių aptikti. 

 Nemontuokite jo šalia temperatūros pokyčių zonų, pavyzdžiui: oro kondicionavimo, 

centrinio šildymo ir pan. 

 Neatidarykite dėklo savo saugumo sumetimais, jei sumontavę radote kablį. 

 Jei yra kokių nors skirtumų tarp instrukcijų ir gaminio funkcijos, pirmenybę teikite produktui 

ir atsiprašome, kad papildomai neinformavome. 

KAI KURIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI: 

 Apkrova neveikia: 

a. patikrinkite galią ir apkrovą. 

b. Ar krūvis geras. 

c. Ar indikatoriaus lemputė dega ar ne.. 

d. Patikrinkite, ar darbinė lemputė atitinka aplinkos apšvietimą. 

 Silpnas jautrumas: 

a. Patikrinkite, ar prieš aptikimo langą nėra kliūčių priimti signalus. 

b. Patikrinkite aplinkos temperatūrą.  

c. Patikrinkite, ar signalo šaltinis yra aptikimo lauke. 

d. Patikrinkite montavimo aukštį. 

e. Jei judėjimo orientacija yra teisinga. 

 Jutiklis neišjungia apkrovos automatiškai: 

a. Ar aptikimo lauke yra nuolatinis jutiklio signalas. 

b. Jei laiko delsimas nustatytas kaip ilgiausias. 

c. Jei galia atitinka nurodymą.  

d. Jei šalia jutiklio pasikeičia temperatūra. Pavyzdžiui, oro kondicionavimas, centrinis 

šildymas ir kt. 


