
Přehled

Detektor přítomnosti EBDHS-AD PIR (pasivní 
infračervený) poskytuje automatické ovládání světelných 
zátěží s volitelným ručním ovládáním. Detektor EBDHS-
AD představuje vysoce citlivý PIR detektor vhodný pro 
výškové použití, například ve skladech a továrnách, a v 
místech, kde je nutná vysoká citlivost detekce.

Výstupní kanál 1 sestává z relé pro síťové napětí, které lze 
jednoduše zapnout/vypnout, výstupní kanál 2 nabízí stmí-
vatelné ovládání 1-10 V předřadníků. 

Funguje jako detektor prezence. Jednotka může rozsvítit 
světla, je-li v místnosti přítomna osoba a vypnout je, pokud 
je prázdná. Dále může fungovat jako detektor absence, tzn. 
osoba po příchodu do místnosti rozsvítí světlo manuálně 
tlačítkem na stěně, ale zhasnuto bude automaticky, pokud 
detektor po nastavenou dobu nezaznamená pohyb. 
Volitelné nastavení umožňuje, aby se světla vypnula v 
závislosti na okolním denním světle nebo aby se stmívala a 
udržovala tak určenou hladinu osvětlení, např. 500l lx.

Všechny funkce lze plně naprogramovat pomocí ručního 
infračerveného ovladače UNLCDHS.

Prvky

Přední pohled

Zadní pohled

Stropní detektor přítomnosti PIR HS – 1-10 V stmívací

EBDHS-AD 

Popis produktu a instalační návod

Montážní pružina

Montážní pružina

Konektor napá-
jení a spínaného 
výstlupu (Kanál1) 

Výstupní 
konektor k 
ovládání 
stmívané 
zátěže 
(Kanál 2) 

Konektor 
pro externí 
tlačítka

PIR senzor
Detekuje pohyb v rámcidetekčního rozsahu jednotky, což 
umožňuje ovládání zátěže v závislosti na změnách příto-
mnosti osob. 

IR přijímač
Přijímá příkazy ovládání a programování z ručního IR 
(infračerveného) ovladače. 

Světlocitlivý senzor
Měří celkovou úroveň světla v detekční oblasti  

Stavové LED
LED svítí červeně, což indikuje následující: 

Vstup napájení a spínací výstupní konektor (Kanál1) 
Používá se k připojení zdroje napájení k senzoru a k připo-
jení spínané zátěže.

Výstupní konektor k ovládání stmívané zátěže (Kanál 2) 
Používá se k připojení předřadníků a transformátorů
pro smívanou zátěž.

Konektor pro externí tlačítka
Dvě vstupní svorky lze použít pro připojení klasických 
tlačítek a manuálnímu ovládání výstupů (kanálů) – zapnutí/
vypnutí nebo stmívání osvětlení.

Funkce Walk test je aktivní        při detekci pohybu

Přijato platné nastavení

Montážní kroužek

Čočka senzoru
která kryje... 

PIR senzor
IR přijímač/
       vysílač  

Světlocitilvý senzor
Stavové LED 

>xer,úéeýyw 
bvcě
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Oblast detekce 

Rozsah 

Vzorec detekce Chůze napříč oblastí detekce

Maximální výška instalace 20 m. 
Při výšce větší než 15 m je nutné 
vzít v úvahu lokální podmínky 
instalace, jako je teplota, vlhkost 
atd.

Chůze proti senzoru

Výška Průměr rozsahu

15 m 30 m 

10 m 20 m 

6 m 12 m 

3 m 8 m 

Výška Průměr rozsahu

15 m 40 m 

10 m 26 m 

6 m 16 m 

3 m 9 m 

Zarovnávací značky 

Senzor má 4 
zarovnávací 
značky. Ty 
odpovídají 4 
pohybovým 
senzorům pod 
čočkou. Tyto 
značky se použí-
vají k zarovnání
senzoru do uliček 
a chodeb, aby 
byly zajištěny ne-
jlepší vlastnosti 
detekce. Viz 
příklad na další 
straně. 
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Maskování 

Detektor EBDHS-AD obsahuje dvojitou stínicí masku s předlisovanými odlomitelnými dílci, která umožňuje přesně 
vymezit oblast detekce. Takto upravenou obalst detekce pak lze snadno uzpůsobit například pro úzké uličky, rohy atd.

Důležitá poznámka: Zajistěte, aby bylo programování pomocí infračerveného (IR) ovladače dokončeno před 
upevněním stínicí masky k detektoru.
Maska může zastínit IR přijímač a naprogramování pomocí IR ovladače tak nebude možné. 

Kruhové předlisované 
díly masky umožňují po 
vylomení omezit průměr 
detekční oblasti.

Podélné předlisované 
díly masky umožňují 
po vylomení omezit 
detekční oblast, např. 
úzké dlouhé uličky.

Použití 

Uličky

Stínicí maska upravená pro detekci uličky

Úzká kruhová oblast detekce

Stínicí maska upravená pro detekci malé kruhové oblasti

1 2 3 4 4 3 2 1 

Číslo 
otvoru 

% oblasti detekce

(neodstíněné maskou)

1 45 % 

2 32 %  

3 22 % 

4 11 % 

Číslo podélného 
otvoru/dílu

2 3 4 

Číslo 
průměru

% pokrytí masko-
vacím štítem  

1 89 % 

2 63 % 

3 45 % 

4 32 % 

5 22 % 

5 5 4 3 2 1 Číslo kruhového     1 

Příklad
Výška instalace 6 m 
Upraveno na otvory 2 
Šířka detekce uličky 16 m x 32 % = 5,1 m chůze napříč

12 m x 32 % = 3,8 m chůze proti

Příklad
Výška instalace 15 m 
Upraveno na průměr 3 
Průměr detekce 40 m x 45 % = 18 m chůze napříč 

30 m x 45 % = 13,5 m chůze proti 

Zarovnejte upravenou stínicí masku 
se značkami na senzoru a následně s 
uličkou.

otvoru/dílu
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Výběr vhodného umístění

Detektor EBDHS-AD je určen k instalaci na strop za dodržení následujících kritérií:

 Vyhěte se umístění senzoru v místě, kde by mohlo přímé sluneční světlo dopadat na senzor.
 Neumisťujte snímač ve vzdálenosti do 1 m od jakéhokoliv osvětlení, nuceného ohřevu vzduchu či ventilace.
 Neupevňujte snímač na nestabilní či vibrující plochu.

Instalace

Detekční režim
Detekční režim: Kanál 1 i 2 lze nastavit tak, aby pracoval v režimu detekování Prezence (automatický režim) nebo 
Absence (manuálně-automatický režim).
 Detekování prezence: Při detekci pohybu se automaticky sepne zátěž. Je-li prostor znovu bez přítomnosti osob, zátěž 
se automaticky vypne po uplynutí nastavitelného časového intervalu. 
 Absence: Zátěž se ručně zapne stiskem tlačítka. Je-li prostor znovu bez přítomnosti osob, zátěž se automaticky 

vypne po uplynutí nastaveného časového intervalu. Zátěž lze opět vypnout i ručně pomocí tlačítka.
Citlivost senzoru lze nastavit pomocí parametru Sensitivity.
TIP: Pro usnadnění nastavení citlivosti zapněte funkci Walk Test LED (červ. LED se rozsvítí při detekci pohybu). 
Úroveň osvětlení pro zapnutí/vypnutí
Sepnutí zátěže (v případě detekování pohybu) lze nastavit i v závislosti na úrovni přirozeného denního osvětlení, 
a to pomocí parametrů pro zapnutí a vypnutí osvětlení Lux On Level a Lux Off Level.

Udržované hladiny osvětlení

Ovladač měří celkovou úroveň světla v detekční oblasti a vypočítá správnou výstupní hodnotu pro svítidla, aby bylo 
dosaženo přednastavené úrovně osvětlení.  

Funkce senzoru

Ovladač UNLCDHS dokáže zpětně načíst nastavení senzoru.
Zpětný odečet jednotlivých parametrů 
 Přejděte k parametru a stiskněte tlačítko „R“ (Read, Odečet) se zamířením na zařízením. Ruční ovladač při
         odečtení parametru cvakne, stavová LED na přístroji zabliká a hodnota se zobrazí v nabídce u parametru.

Zpětný odečet všech parametrů v nabídce
 Stiskněte a přidržte tlačítko „R“ (Read, Odečet) po dobu delší než 1 sekunda
 Ruční ovladač cvakne při každém přijetí parametru
 Stavová LED opakovaně zabliká
 Všechny hodnoty se zobrazí u parametrů v nabídce 

 Jednotlivé parametry lze upravovat a poté uložit jako „Makra“. 
Poznámky 
 Pokud parametr(y) chybí z důvodu chyby v komunikaci, chybějící hodnota(y) se nahradí pomlčkami.
 Při zpětném odečítání se relé kanálu 1 (je-li v přístroji) dočasně vypne a vrátií se do běžného stavu za 
         2 sekundy po dokončení odečtu.

Funkce odečítání nastavených parametrů ze senzoru – Readback (pouze ruční ovladače UNLCDHS)

světlo se rozsvítí světlo zhasne

(světlo)

(tma) (detekován 
pohyb)

Úroveň přirozeného denního osvětlení
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Popis
Některé zářivky musí být při prvním uvedení do provozu ponechány po určitou dobu rozsvícené na maximum (viz
technický list výrobce), aby mohla být garantována jejich životnost. Z tohoto důvodu umožňuje senzor EBDHS-AD na
určitou dobu vyřadit funkci stmívání.
Provoz
Nastavení parametru „Burn-in“ můžete zvolit čas, během kterého není možné výstup 1-10 V stmívat a zátěž na něj
připojená bude svítit po zvolenou dobu na 100 %. Přístroj si uplynulý čas pamatuje i v případě výpadku napájení.
Chcete-li tuto funkci zrušit, nastavte parametr „Burn-in Hours“ na 0. Při každé výměně zářivky je třeba postup opakovat
(pokud to vyžaduje výrobce zářivky).

Burn-in

Detektor EBDHS-AD je určen k montáži: 
 Zapuštěné 
 Povrchové upevněním do povrchové instalační krabice (obj. č. DBB). 
Oba způsoby jsou znázorněny níže. 
Použijte dodané těsnění, aby bylo zajštěno dodržení stupně krytí (není kompatibilní s povrchovou montážní krabičkou,
obj. č. DBB). 

Montáž

Odstraňte kryt
konektoru

1 2 

Zatlačte 
hlavu
snímače do
odpoví-dající
zásuvky na
jednotce zdro-
je napájení.
Hlavu snímače
umístěte na
zdroj napájení
a otáčejte po
směru
hodinových
ručiček,
dokud
nezaklapne.

Detektor EBDHS-AD
může být dodán ve
dvou dílech Postupujte
podle pokynů k insta-
laci.

Instalace

Bezpečnostní poznámka
EBDHS-AD EBDHS-
PSUHR-AD 

Napájení připojte až ve
chvíli, kdy je hlava
přístroje připojena k
napájecí části.

Zapuštění

Povrchové upevnění

1 2 3 

2 3 4 1 

Otvor Ø 64mm 

Varování – během in-
stalace dávejte při
napínání montážních
pružin pozor

4 

Vytáhněte příchytku ramena
pružiny, jak je znázorněnö

Rozteč montážních otvorů 
50 mm nebo 60mm 

Důležité
Zajistěte, aby byly vodiče před uchycením
svorky kabelu vytvarovány, jak je zná-
zorněno. Svorka musí přichytit pouze
vnější plášť kabelu.

Jednotlivé vodiče ohněte, jak je znázorněno.

Odizolování vodiče
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Stmívání - 1 kanál

Ke kanálu 1 lze paralelně připojit více svítidel (prostřednictvím svorek N a L/Out), dokud není překročeno maximální 
celkové zatížení.

Kanál 2 (stmívatelný výstup) detektoru EBDHS-AD lze použít ke stmívání svítidel osazených předřadníky 1-10 V.

Předřadníky lze připojit paralelně ke kanálu 2 (prostřednictvím svorek DIM– a DIM+). Počtet předřadníků viz 
specifikace na straně 12.

Příklady zapojení uvedené níže znázorňují běžné způsoby zapojení výstupních kanálů senzoru.

Schémata zapojení

Funkce: Spíná a stmívá svítidlo při detkci pohybu a udržuje nastavenou hladinu osvětlení. Manuálně spíná a stmívá 

(volitelné pomocí předpínacího tlačítka (1-0-2). 

Konfigurace pro detekci prezence: Automaticky se zapíná při detekci přítomnosti osoby. Udržuje nastavenou úroveň

osvětlení. Krátkým stisknutím tlačítka v dolní poloze dojde k vypnutí. Krátkým stisknutím tlačítka v horní poloze e

opět zapne. Stisknutím a přidržením tlačíka v horní poloze dojde k postupném rozsvěcení, stisknutím a přidržením 

tlačítka v dolní poloze dojde ke stmívání. Vypne se automaticky, pokud po uplynutí nastaveného času nezaznamená 

pohyb.

Konfigurace pro detekci absence: Krátkým stisknutím tlačítka v horní poloze dojde k zapnutí. Udržuje nastavenou 

úroveň osvětlení. Krátkým stisknutím tlačítka v dolní poloze dojde k vypnutí. Stisknutím tlačítka v horní poloze dojde k 

postupnému rozsvěcení, stisknutím tlačítka v dolní poloze dojde ke stmívání. Vypíná se po detekci přítomnosti osoby.

Vypne se automaticky, pokud po uplynutí nastaveného času nezaznamená pohyb.

Režim kanálu: Nastavte na možnost „Switch and dim together“ (přepínat a stmívat současně). 

L/OUT

L

N

+

SW2

        PŘEDŘADNÍK 
1-10V

STMÍVANÉ SVÍTIDLO
(1-10V)

CIRCUIT PROTECTION

(IF REQUIRED)

L

N

PŘEPÍNACÍ 
TLAČÍTKO 1-0-2

(240 V)
Volitelné pro detekci 

prezence, povinné pro 
detekci absence

JISTIČ 10A  

SW1 

     -

NAHORU

DOLŮ

STMÍVANÉ SVÍTIDLO     
(1-10 V)
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Spínání - 1 kanál
Funkce: Zapíná kanál 1 pouze při přítomnosti osoby, volitelné potlačení přepnutí. Bez stmívacího výstupu.

Konfigurace pro detekci prezence:  Automaticky se zapíná při detekci přítomnosti osoby. Krátkým stisknutím tlačítka v 

dolní poloze dojde k vypnutí. Krátkým stisknutím tlačítka v horní poloze se opět zapne. Vypne se automaticky, pokud

po uplynutí nastaveného času nezaznamená pohyb.

Konfigurace pro detekci absence: Krátkým stisknutím tlačítka v horní poloze se zapne. Krátkým stisknutím tlačítka v 

dolní poloze dojde k vypnutí. V přítomnosti osoby se vypne. Vypne se automaticky, pokud po uplynutí nastaveného

času nezaznamená pohyb.

Režim kanálu: Nastavte na možnost „Switch only“ (pouze spínání).

Režim přepínače: Nastavte na možnost „2 position switch together“ (dvoupolohové spínání současně). 

Poznámka: Namísto přepínání poloh SW1 a SW2 lze použít jendopolohové tlačítko. Nastavte na možnost 

„1 position switch seaparate“ (jednopolohové spínání odděleně).

L/OUT

L

N

SW1/UP

+

-

SW2

DOWN

DIMMING

BALLAST

DIMMING LUMINAIRE

(1-10V)

CIRCUIT PROTECTION

(IF REQUIRED)

LIVE

NEUTRAL

CENTRE BIASED

RETRACTIVE SWITCH

(240V SWITCHING)
Optional for presence,

mandatory for absence detection

L/OUT

L

N

SW1/NAHORU

SW2 DOLŮCIRCUIT PROTECTION

(IF REQUIRED)

L

N

PŘEPÍNACÍ
TLAČÍTKO 1-0-2 

(240 V)
Volitelné pro detekci 

prezence, povinné pro 
detekci absence

SVÍTIDLO
(NESTMÍVANÉ )

+

-

JISTIČ 10A 
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Po připojení napájení k senzoru se ihned sepne připojená zátěž.
Nastavte časový limit na 10 sekund, odejděte z místnosti nebo setrvejte v klidu a vyčkejte, než se
zátěž vypne. 
Zkontrolujte, zda se senzor sepne při detekci pohybu.
Senzor je nyní připraven pro celkové nastavení/naprogramování.

Postup testování zapnutí

Co když nedojde k sepnutí zátěže? 

 Zkontrolujte napájení senzoru.
 Zkontrolujte, že je zátěž funkční přemostěním senzoru (např. svorky linky L a L/ Out na kanálu 1). 
 Pokud je detekční oblast menší, než se očekávalo, zkontrolujte schémata na straně 2. Jemným pootočením
senzoru může dojít ke zlepšení jeho dosahu.  

TIP: Lze využít funkci „Walk test LED“ pro potvrzení, že senzor detekuje pohyb v požadované oblasti.

Co když nedojde k vypnutí zátěže? 

 Ujistěte se, že se v oblasti nenacházejí osoby po dobu delší, než je nastavená doba sepnutí.

 Ujistěte se, že se senzor nenachází v blízkosti cirkulujícího vzduchu, topidel či žárovek.

Zjištění závad
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Základní programování

Název
parametru

Výchozí
hodnota

0 1 2 3 Popis tlačítek ovladače UHS5 Popis

Spuštění tlačítkem 

On / Raise Zapnout Zvýšení
intenzity

Zapíná světla a zvyšuje úroveň osvětlení.

Off / Lower Vypnout Snížení
intenzity

Vypíná světla a snižuje úroveň osvětlení.

Walk test Vypnout Zapnout Vypnout Při zapnutí funkce se červeně rozsvítí LED na
senzoru při detekci pohybu. Funkce se používá
pro kontrolu správného nastavení a umístění
senzoru.

Time Out
(Time
adjustment) 

20 min 1, 10 a
20
minut 

5, 15 a
30
minute

10 sek. 
(klávesa
5/1)

Po zapnutí detektoru udává tato hodnota, jak
dlouho zůstane světlo zapnuté, i pokud senzor
nedetekuje pohyb.

Lux on
level
(Switch
level on) 

9 2, 5 a 7 4, 6 a 9 Pokud se hodnota přirozeného osvětlení sníží
pod hodnotu tohoto parametru (v případě, že
senzor zároveň detekuje pohyb), tak senzor
rozsvítí světlo. Nastavitelní mezi 1 a 9.

Light Level 6 (600) 2 (200)
5 (500)
7 (700) 

4 (400)
6 (600)
9 (999) 

Nastavuje cílovou hodnotu světla, která má být
udržována senzorem. 
9 (999) = deaktivováno.  

Lux off
level
(Switch
level off) 

9 2, 5 a 7 4, 6 a 9 
Pokud se hodnota přirozeného osvětlení zvýší nad
hodnotu tohoto parametru (v případě, že senzor
zároveň detekuje pohyb), tak senzor zhasne světlo.
Nastavitelné mezi 1 a 9. Toto nastavení lze použít v
rámci funkce „window row switching“.
Poznámka Hodnota Lux Off Level musí být vždy
větší než hodnota Lux On Level. 

Sensitivity 9 1, 5 a 9 3, 6 a 8 Úroveň citliivosti pro detekci pohybu
1 = nízká citlivost 
9 = vysoká citlivost

Defaults D Navrací senzor do výchozího nastavení.

Burn-in 0 0 50 100 Doba po kterou zůstane připojená zátěž rozsvícena
na 100 % (požadavek některých výrobců zářivek).
Doba testu Burn in není ovlivněna přerušením
dodávky elektrického proudu.

Presence /
Absence 

Presence Prezence Absence 
Režim prezence (automatický) - senzor sepne světlo
automaticky při detekci pohybu a pokud pohyb us-
tane, tak světlo automaticky zhasne. 
Režim absence (poloautomatický) - světlo rozsvítí
uživatel manuálně tlačítkem, ale zhasne ho senzor
automaticky, pokud netetekuje pohyb

Shift Tlačítko pro volbu černé/červené/modré hod-
noty parametrů. Indikace prostřednictvím LED
„Shift 1“ a „Shift 2“.

Počet stisknutí klávesy Shift

Funkce detektoru EBDHS-AD je ovládána množstvím parametrů, které lze měnit nebo
programovat některým z následujících zařízení:
 Infračervený základní ovladač UHS5. Programovatelné funkce viz níže. 

 Infračervený profesionální ovladač UNLCDHS (s LCD displejem). Podrobnosti
ohledně programování viz uživatelská příručka na www.legrand.cz/rizení-osvetleni.
Nejzákladnější programování lze provést pomocí ovladače UHS5. Následující postupy vycházení z
použití zařízení. 
Zamiřte ruční ovladač na snímač a odešlete požadované programovací příkazy do jednotky, jak je
znázorněno níže.
Platné příkazy budou určeny rozsvícením čevené LED. Podrobnosti ohledně reakce druhé LED viz
strana 1.
Poznámka: ostatní funkce ovladače UHS5, které nejsou uvedny níže, nesjou pro tento výrobek
vhodné. 

SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 
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Pokročilé programování

Název parametru Výchozí hodnotaRozsah / Volby Popis UHS5 UNLCDHS 

Parametry detektoru
Walk Test LED Off On nebo Off Signalizace detekování pohybu červenou LED, např. pro kontrolu správného nas-

tavení citlivosti a umístění senzoru při uvádění instalace do provozu nebo servisním
zásahu.   

Time Out
(Nastavení času) 

20 minut 0-99 minut Senzor zhasne, pokud po nastavenou dobu nedetekuje pohyb. Zvolte 0 pro zpoždění
10 sekund – použití pouze pro zprovoznění (např. s funkcí Walk Test LED).   

Manual Time Out 10 minue 0-99 minut Doba, za kterou se senzor vrátí do automatického režimu (detekce prezence) 
v případě manuálního vypnutí (tlačítko, IR ovladač).
Příklad 1: detektor v režimu prezence má nastaven parametr Time Out na 15 minut
a Manual Time Out na 3 minuty. Když uživatel místnost opustí, stiskne tlačítko a
zhasne. Senzor se vrátí do automatického režimu po 3 minutách a při opětovném
příchodu do místnosti se světla automaticky rozsvítí.
Příklad 2: Uživatel zhasne světla manuálně tlačítkem (např. při prezentaci), ale
zůstane v místnosti. Při každé detekci pozybu časový limit Manual Time Out
startuje znovu od začátku, ale pokud uplyne a není zaznamenán pohyb, tak
seznor přejde zpět do automatického režimu. To znamená, že pokud se osoby v
místnosti delší dobu nepohnou, může dojít k rozsvícení světla během prezentace.
Je tedy nutné tento parametr nastavovat opatrně.

 
 

Sensitivity On 9 1 (min) až 9 (max) Úroveň citlivosti pro detekci pohybu, když je detektor již zapnutý. *UHS5
nastaví oba parametry Sensitivity ON/OFF na stejnou hodnotu. *  

Sensitivity Off 9 1 (min) až 9 (max) Úroveň citlivosti pro detekci pohybu, když je detektor již vypnutý. *UHS5
nastaví oba parametry Sensitivity ON/OFF na stejnou hodnotu. *  

Lux time 0 0 (deaktivováno) 
1-99 minut

Pokud detekor měří úroveň osvětlení a vyhodnotí, že je třeba rozsvítit nebo zhas-
nout světlo, pak se tak stane až po uplynutí doby nastavené v parametru Lux time.
Pokud během této doby vyhodnotí požadavek opačný, odpočet času Lux time je
zrušen. Parametr Lux time umožňuje detekci absence při současném použití
parametru Lux Off Level. Při stisknutí tlačítka se světla zapnou bez ohledu na
úroveň okolního osvětlení. Vezměte na vědomí, že při každém stisknutí externího
tlačítka v režimu prezence či absence se světla okamžitě znovu rozsvítí, pokud
byla vypnuta v důsledku nastavení úrovně v parametrech Lux Level, alespoň na
dobu nastavenou parametrem Lux time.

  

Power Up State Zapnout Zapnout nebo
vypnout

Zpoždění sepnutí při obnově napájení 230 V. Zvolte možnost No pro časové
zpoždění 30 s (výchozí hodnota = Yes (žádné časové zpoždění)).   

Disable Detector No Yes nebo No Trvale deaktivuje detekci pohybu. Používá se zejména při uvedení do provozu,
ale rovněž, pokud přístroj využíváme pouze jako světlocitlivý senzor pro
udržování stálé hladiny osvětlení, výchozí hodnota = No (ne).

  

On Delay 0 minut 0-99 minut Umožňuje kanálu 1 sepnout se až za určitý čas po sepnutí kanálu 2. Typické
použití by mohlo být tam, kde senzor ovládá osvětlení a klimatizaci. Při detekci
přítomnosti osoby se ihned zapne světlo a klimatizaci je možné spustit za 15
minut. Pokud senzor přestane detekovat pohyb před uplynutím tohoto času, tak
se klimatizace vůbec nespustí.

  

Inhibit 4 sekundy 1 až 999 sekund Zpoždění zahájení detekce pohybu pro opětovné sepnutí světla po jeho vypnutí
při absenci pohybu.   

Verify No Yes nebo No Pro sepnutí výstupu vyžaduje, aby pohyb zaznamenaly aslepoň 2 pohybové
senzo-ry přístroje EBDHS z celkových pěti.   

Factory default - -   

Uživatelské režimy

Raise  - - Zvyšuje úroveň osvětlení. Navrací se do původního stavu, pokud není detekován
pohyb.

  

Lower - - Snižuje úroveň osvětlení. Navrací se do původního stavu pokud není detekován
pohyb.

  

Scene up - - Umožňuje nastavit 1 z 6 předdefinovaných scén.
  

Scene down - - Umožňuje nastavit 1 z 6 předdefinovaných scén.
  

Scene # - - Vybírá jednotlivou scénu, mezi 0 a 6. 
(1 = min. výstup; 2 = 10%;   3 = 25%; 4 = 50%; 5 = 75%; 6 = 100%)   

Override On - - Pokud jsou světla vypnutá, odesláním příkazu z IR ovladače se světla ihned zapnout a senzor
se vrátí do automatického režimu po uplynutí času nastaveného parametrem Manual Time Out.   

Override Off - - Pokud jsou světla zapnutá, odesláním příkazu z IR ovladače se světla ihned vypnou a senzor
se vrátí do automatického režimu po uplynutí času nastaveného parametrem Manual Time Out.   

Cancel - - Ruší funkci Override On/Off. Navrací detektor k běžnému provozu.
  

Režimy kanálu
Switch only - - Obvykle se používá k detekci absence  v tomto režimu se nepoužívá smívací kanál

  

Switch and dim
together 

Výchozí - Detektor spíná a současně stmívá osvětlení.
  

Obonvuje tovární výchozí nastavení.
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Název parametru Výchozí hodnota Rozsah / Volba  Popis UHS5 UNLCDHS 

Kanál 1 – Přepínací kanál

Detection Mode Presence Prezence nebo
Absence 

Detekce prezence (Pres) - automatický režim (automatické zapnutí, automatické
vypnutí); nebo
Detekce absence (Abs) - poloautomatický režim (ruční zapnutí, automatické vypnutí).

  

Lux on level
(Switch level on) 

9 1 až 9 
Pro vyšší rozlišení je k
dispozici škála
101-199 

Nastavení minimální hladiny osvětlení, pod níž je světlo rozsvíceno na základě
detekovaného pohybu. Hodnota Lux Level Off musí být větší než hodnota Lux

Level On.  

  

Lux off level
(Switch level off) 

9 1 až 9 
Pro vyšší rozlišení je k
dispozici škála
101-199

Nastavení maximální hladiny osvětlení, po jejímž překročení se světlo
nerozsvítí, i když je detekován pohyb. Hodnota Lux Level Off musí být větší
než hodnota Lux Level On.

  

Pokročilé programování

Kanál 2 -Stmívací kanál

Detection Mode Prezence Prezence nebo
Absence 

Detekce prezence (Pres)- automatický režim (automatické zapnutí, automatické
vypnutí); nebo
Detekce absence (Abs) - poloautomatický režim (ruční zapnutí, automatické vypnutí)

  

Lux on level
(Switch level on) 

9 1 až 9 
Pro vyšší rozlišení je k
dispozici škála
101-199

Nastavení minimální hladiny osvětlení, pod níž je světlo rozsvíceno na základě de-
tekovaného pohybu. Hodnota Lux Level Off musí být větší než hodnota Lux Level

On.  

  

Lux off level
(Switch level off) 

9 1 až 9 
Pro vyšší rozlišení je k
dispozici škála
101-199

Nastavení maximální hladiny osvětlení, po jejímž překročení se světlo
nerozsvítí, i když je detekován pohyb. Hodnota Lux Level Off musí být větší
než hodnota Lux Level On.

  

Light Level
(udržování osvětlení)

600 1 až 998 (999
deaktivováno) 

Nastavuje cílovou úroveň světla, kterou má senzor udržovat.
  

Max Value 100% 0 až 100% Maximální úroveň stmívaného výstupu.
  

Min Value 0% 0 až 100% Minimální úroveň stmívaného výstupu.
  

Memorise No Yes nebo No Při nastavení na Yes je poslední ručně nastavená úroveň osvětlení uložena do
paměti a použita jako hodnota pro sepnutí osvětlení (Switch level on).   

On value 99 0 až 99 Procentuální úroveň výstupu při ručním sepnutí senzoru pomocí externího tlačítka
nebo IR ovladače.   

Off value 0 0 až 99 
Procentuální úroveň výstupu při ručním vypnutí světla (externí tlačítko, IR ovladač)
nebo po uplynutí Timeout.

  

Burn-in 0 0 (deakt.) nebo 
1 až 999 hodin 

Určuje, jak dlouho bude stmívaný výstup na 100%. Burn-in test je vyžadován něk-
terými výrobci zářivek. Doba testu Burn in není ovlivněna přerušením dodávky
elektrického proudu.  

  

Fade value 10 0 až 99 Stmívaný výstup se nastaví na tuto hodnotu, pokud není detekován pohyb.
Hodnota bude udržován po dobu stanovenou parametrem Fade mins.   

Fade mins 0 0 až 99 Doba, po kteoru bude udržována úroveň Fade value při absenci pohybu. Hodnota
0 funkci Fade value deaktivuje.   

Speed On 40 Měřeno v 0,1s
intervalech. 

Určuje rychlost odpovědi stmívání po uplynutí nastaveného času.
 

Speed Set 5 Měřeno v 0,1s
intervalech. 

Určuje rychlost odpovědi stmívání během nastaveného času. Měří se v inter-
valech 0,1 s.  Nastavení na 0 deaktivuje parametr Set Seconds níže. Používá
se, je-li třeba zátěž před stmíváním zahřát.

  

Set Seconds 120 1 až 999 sekund Určuje, jak dlouho budu trvat odpověď stmívání při zapnutí zařízení nebo při
změně nastavení. Umožňuje rychlé dosažení požadované úrovně osvětlení při
zapnutí světel nebo během nastavování.

  

Přepínací režimy
2 position switch
together 

Výchozí - Přepínací tlačítko 1-0-2 ovládá oba kanály současně. 
  

1 position switch
together 

- - Jednopolohové tlačítko ovládá oba kanály současně.
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Dle zásad trvalého vylepšování produtu si spolelčnost CP Electronics vyhrazuje právo změnit specifikaci tohoto produktu bez předchozího upozornění

Rozměry  viz vedl. nákresy          
Hmotnost 0,2 kg celá jednotka
Napájecí napětí 230 V AC +/- 10%  

Frekvence 50 Hz 
Ochrana obvodu 10 A 
EBDHS-AD 
EBDHS-PSUHR-AD 

Maximální zatížení             Kanál 1 (spínaný): 
10 A osvětlení a/nebo ventilace
zahrnuje klasické, fluorescenční, 
kompaktní fluorescenční, nízkon-
apěťové (spínání primární strany 
trafa)
Kanál 2 (stmívaný): 
Maximální počet 1-10V 

předřadníků je 10. 
Spotřeba energie       zap. 809 mW, vyp. 305 mW 

Stmívaný výstup Pouze základní izolace. Ačkoliv se jedná 
o malé napětí, nejedná se o SELV výstup 
a je nutno zacházet s ním jako se za-

řízením pod síťovým napětím. Používejte 
vodiče pro síťové napětí 230 V.

Kapacita svorek    2,5 mm
2                                                        

Teplota          -10 ºC až 35 ºC
Vlhkost 5 až 95% nekondenzující           
Materiál (kryt)  ABS zpomalující hoření a PC/ABS                    

Typ Třída 2 

Stupeň IP ochrany             40 bez těsnění. 65 s těsněním. 

Normy         EMC-2004/108/EC

LVD-2006/95/EC 

Technické údaje

Čísla součástí 

Ref:  #WD409    Issue  8 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Přístroj je zakázáno rozebírat a je určen pouze pro zapojení 
odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo 
nebezpečí úrazu eletkrickým proudem či vzniku škody na majetku.

Číslo součásti Popis Spínací 
vstupy 

Relé     Stmívané
výstupy 

Celý detektor          EBDHS-AD 1-10V stmívací standarddní detektor 2 1 1 
Zdroj napájení         EBDHS-PSUHR-AD 1-10V stmívací OEM PSU s vysokotlakým relé   2 1 1 
Hlava detektoru      EBDHS-DH-AD 1-10V stmívací OEM hlava detektoru
Příslušenství EBDHS-MS Maskovací štíty

EBDHS-MC Mains cover 
EBDHS-SG Silikonové těsnění
DBB Povrchová montážní krabička
UHS5 Základní programovací IR ovladač                          
UNLCDHS Profesionální programovací IR ovladač s LCD displejem

EBDHS-AD 

DBB 

Legrand Česká republika s.r.o.
Meteor Centre Office Park

Sokolovská 100/94

180 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

Fax: 246 007 669

E-mail: kancelar@legrand.cz

www.legrand.cz




