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Welcome to use ES-P17C  infrared motion sensor!

The  product  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 be used widely. 

SPECIFICATION:

Power Sourcing: 110V/AC-240V/AC             Detection Range: 360°

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

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

Time-Delay: min.10sec±3sec                   Installing Height: 2.2m~4m

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

Rated Load: 2000W (incandescent lamp)                             <0.9W(static)

1000W (energy-saving lamp)        Detection Motion Speed: 0.6~1.5m/s

Detection Distance: 2-20m max ℃(<24 )

FUNCTION:

 Can identify day and night automatically: when turn to SUN (max), it  will work day and

night, when turn it to MOON (min), it will only work in the ambient light less than 3LUX. As

for adjustment, please refer to testing way.

 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 basis (set

time).

 Time-delay  is  adjustable:  It  can  be  set  according  to  your  desire,  the  minimum  is

10sec±3sec, and the maximum is 7min±2min.

INSTALLATION: (as following drawing.):

 Turn off the power.

 Moving the transparent vinyl cover what is in the bottom of the sensor.

 Loosing  the  screws  in  the  connection  terminal,  connecting  the  power  and  rated  load,

according to connection sketch map.

 Folding the metal spring of the sensor to upwards, until they are in “I” position with sensor,

then put the sensor into the hole or installation box which is in the ceiling, the size is similar

to item. Releasing the spring, the sensor will be set in this installation position.

 After finishing installing, the sensor could be connected to the power and testing it.



 STEP 1

                                                  

STEP 2

 STEP 3

  

CONNECTION SKETCH FIGURE:

(As per right drawing)

TEST:

 Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum, turn the LUX knob clockwise on the

maximum (sun). 

 Turn on the power, the sensor will be electrified and warm-up, 30 sec later, the item will be

entered into working estate.

 5~10 seconds after the light goes out for the first time and then sensing, the load should be

worked.

 Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (moon). The inductor load should not work

after load stops working. If you cover the detection window with the opaque objects (towel

etc), the load work .under no induction signal condition, the load should stop working within

5-15sec.

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

sensor lamp could not work!

NOTE:

 Should be installed by electrician or experienced man.

 Avoid installing it on the unrest objects.

 There shouldn’t be hindrance and moving object in front of the detection window effecting

detection. 

 Avoid  installing  it  near  air  temperature  alteration  zones  such  as  air  condition,  central

heating, etc.

 Considering  your  safety,  please  don’t  open  the  cover  when  you  find  the  hitch  after

installation.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

 The load don’t work:

a. Please check the power and load connect is correct.

b. Check if the load is good.

c. Check if the working light corresponds to the ambient light.

 The sensitivity is poor:

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

the signals.

b. Please check if the ambient temperature is too high.

c. Please check if the signals source is in the detection fields.

d. Please check if the installation height corresponds to the height showed in the

instruction.

 The sensor can’t shut the load automatically:

a. Check if there are continual signals in the detection fields.

b. Check if the time delay is set to the longest.

c. Check if the power corresponds to the instruction

d. Check if the temperature change obviously nears the sensor, such as air condition

or central heating etc.
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Infraraudonųjų spindulių ES-P17C judesio jutiklio

naudojimas!

Produktas  turi  gerą  jautrumo  detektorių,  integruotą

grandinę. Jame sukauptos automatizmo, patogios seifo, 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 galia: 110V/AC-240V/AC             Aptikimo laipsnis: 360°

Maitinimo dažnis: 50/60Hz                     Working Temperature: -20~+ ℃40

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

Laiko delsimas: min.10sek±3sek                   Montavimo aukštis: 2.2m~4m

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

Nominali apkrova: 2000W (kaitrinė lempa)                             <0.9W(statinė)

1000W (energijai taupi lempa)        Judesio aptikimo greitis: 0.6~1.5m/s

Aptikimo atstumas: 2-20m maks ℃(<24 )

FUNKCIJOS:

 Produktas  turi  gerą  jautrumo  detektorių,  integruotą  grandinę.  Jame  sukauptos

automatizmo,  patogios  seifo,  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.

 Laiko  delsimas  pridedamas  nuolat:  gavusi  antrąjį  indukcijos  signalą  po  pirmosios

indukcijos,  jis  dar  kartą  apskaičiuos  laiką  pagal  likusį  pirmosios  laiko  delsos  pagrindą

nustatytą laiką.

 Laiko  delsimas  reguliuojamas:  galima  nustatyti  pagal  jūsų  pageidavimą,  minimali

10sek±3sek., maksimali 7min±2min.



MONTAVIMAS: (kaip nurodyta piešinyje.):

 Išjungti elektrą.

 Perkelkite permatomą vinilo dangtelį, kuris yra jutiklio apačioje..

 Prijungimo gnybto varžtų atsukimas, galios ir vardinės apkrovos prijungimas pagal jungties

eskizo žemėlapį.

 Priveržkite varžtus; įdėkite permatomą vinilo dangtelį į originalią stotį.

 Sulenkite jutiklio metalinę spyruoklę  į  viršų,  kol  jie su jutikliu atsidurs "I"  padėtyje,  tada

įdėkite jutiklį į angą arba montavimo dėžutę, esančią lubose, dydis yra panašus į prekę.

Atleidus spyruoklę, jutiklis bus nustatytas į šią montavimo padėtį.

 Baigus montuoti jutiklį galima prijungti prie maitinimo ir jį išbandyti.

 1-mas žingsnis 

                                                  

2-tras žingsnis 

 3-čias

žingsnis 

  

PRIJUNGIMO EZKIZAS:

(dešiniame piešinyje)

TIKRINIMAS:

 Pasukite rankenėlę TIME prieš laikrodžio rodyklę iki minimumo, LUX rankenėlę pasukite

pagal laikrodžio rodyklę maksimaliai (sun). 

 Įjunkite maitinimą, jutiklis  bus įelektrintas ir sušils,  po 30 sekundžių prekė bus įtraukta į

darbo vietą.

 5–10 sekundžių po to, kai pirmą kartą užgęsta lemputė ir tada pajunta, apkrova turi būti

atlikta.

 Pasukite  LUX  rankenėlę  prieš  laikrodžio  rodyklę  iki  minimumo  (MOON).  Induktoriaus

apkrova  neturėtų  veikti,  kai  apkrova  nustoja  veikti.  Jei  aptikimo  langą  uždengiate

nepermatomais  objektais  (rankšluosčiu  ir  pan.),  apkrova  veikia  be  indukcijos  signalo,

apkrova turėtų nustoti veikti per 5-15 sek.

PASTABA: Bandydami dienos šviesoje, pasukite LUX rankenėlę į        (SUN) padėtį, kitaip

jutiklio lemputė negalėtų veikti.!

PASTABOS:

 Montuoti turėtų elektrikas arba patyręs žmogus.

 Nemontuokite jo ant nestabilių paviršių.

 Prieš aptikimo langą neturėtų būti kliūčių ir judančių objektų, kuriuos galėtų aptikti. 

 Nemontuokite  jo  šalia  oro  temperatūros  pokyčių  zonų,  tokių kaip  oro  kondicionavimas,

centrinis šildymas ir kt.

 Atsižvelgdami į savo saugumą, neatidarykite dangčio, kai sumontavę radote kablį.

KAI KURIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI:

 Apkrova neveikia:

a. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimas ir apkrova.

b. Patikrinkite, ar apkrova yra gera.

c. Patikrinkite, ar darbinė lemputė atitinka aplinkos apšvietimą.

 Silpnas jautrumus:

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

b. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra nėra per aukšta.

c. Patikrinkite, ar signalų šaltinis yra aptikimo laukuose.

d. Patikrinkite, ar montavimo aukštis atitinka instrukcijoje nurodytą aukštį.

 Jutiklis negali automatiškai išjungti apkrovos:

a. Patikrinkite, ar aptikimo laukuose yra nuolatinių signalų.

b. Patikrinkite, ar laiko delsimas nustatytas kaip ilgiausias.

c. Patikrinkite, ar galia atitinka nurodymus.


