
Přehled

Detektor přítomnosti EBDSPIR-PRM PIR (pasivní infra-
červený) poskytuje automatické ovládání světelných 
zátěží s volitelným ručním ovládáním. 

Výstupní kanál sestává z relé pro síťové napětí, 
které lze jednoduše zapnout/vypnout.

Funguje jako detektor přítomnosti. Jednotka může 
rozsvítit světla, je-li v místnosti přítomna osoba a vypnout 
je, pokud je místnost prázdná. Volitelné nastavení
umožňuje, aby se světla vypnula v závislosti na okolním 
denním světle.

Všechny funkce lze plně naprogramovat pomocí ručního 
infračerveného ovladače. Dostupné jsou tři varianty:

EBDSPIR-PRM Stropní detektor přítomnosti/
absence PIR

EBDSPIR-PRM-IP Stropní detektor přítomnosti/ 
absence PIR se stupněm krytí 
IP55 při zapuštění do stropu

EBDSPIR-PRM-IP-LT30 Zvláštní verze výrobku, kterou 
lze použít při teplotě do -30ºC 

Prvky

Přední prvky

Zadní prvky

Stropní detektor přítomnosti/absence PIR

EBDSPIR-PRM, EBDSPIR-PRM-IP 

Průvodce produktem

PIR snímač
Detekuje pohyb v rámci detekčního rozsahu jednotky, což
umožňuje ovládání zátěže v závislosti na změnách přitom-
nosti osob.

IR přijímač
Přijímá příkazy ovládání a programování z ručního IR 

(infračerveného) ovladače. 

Snímač úrovně světla                                                  
Měří celkovou úroveň světla v detekční oblasti. 

Stavové LED                                                                 
LED svítí červeně, což indikuje následující: 

Vstup napájení a spínací výstupní konektor
Používá se k připojení zdroje napájení k jednotce a k 
připojení spínaného zatížení. 

Vstupní spínací konektor
Dvě vstupní svorky lze použít k ručnímu potlačení
zapnutí nebo vypnutí světel. 

Test chůze aktivní LED         při detekci pohybu

Přijato platné nastavení 

Přidržovací pružina

Přidržovací pružina

Vstup napájení a 
spínací výstupní 
konektor  

   Vstupní 
spínací 
konektor

Snímací čočka
která kryje... 

PIR snímač
IR přijímač

Snímač úrovně světla
Stavové LED

Montážní kroužek 

EBDSPIR-PRM-IP-LT30 

Zvláštní verze výrobku, kterou lze použít při 
teplotě do -30ºC 
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Schéma detekce

Oblast nižší citlivostiOblast vyšší citlivosti

Detekční režim  
Detekční režim lze nastavit tak, aby reagoval v režimu Přitomnosti či Absence 

 Přítomnost: Při detekci pohybu se automaticky zapne zátěž. Je-li prostor znovu bez přítomnosti osob, zátěž se           
automaticky vypne po uplynutí nastavitelného časového intervalu. 

 Absence: Zátěž se ručně zapne. Je-li prostor znovu bez přítomnosti osob, zátěž se automaticky vypne po uplynutí
nastavitelného časového intervalu.

V každém případě lze u PIR snímače nastavit citlivost na pohyb pomocí parametru citlivosti. 
TIP: Pro usnadnění nastavení citlivosti zapněte test chůze LED, která se rozvítí červeně při detekci pohybu.
Hladina pro zapnutí/vypnutí
Detekci přítomnosti osoby lze učinit závislou na okolní úrovni svělta pomocí parametrů hladiny pro zapnutí a vypnutí
osvětlení Lux On Level a Lux Off Level. 

Funkce snímače 
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Instalace

Detekce absence

 Aby bylo možné použití retraktivního (dočasného) spínače, musí být tento spínač připojen ke dvěma svorkám ve 
schématu. Všimněte si, že bude docházet k přepínání síťového napětí.  

 Jednotka je dodávána s výchozím nastavením detekce přítomnosti. Chcete-li přepnout na detekci absence, stiskněte 
a uvolněte externí spínač 5krát během první minuty po zapnutí. Indikátor LED se na 30 sekund rozsvítí, čímž indikuje 
výběr režimu detekce absence.

 Chcete-li přepnou zpět na detekci přítomnosti, opakujte výše uvedený postup – Indikátor LED bude 30 sekund blikat, 
čímž indikuje výběr režimu detekce přítomnosti.

Poznámka: výše uvedená nastavení lze provést rovněž pomocí ovladačů UHS5 či UNLCDHS. Viz části o programování.

Při dodávce napájení do jednotky se ihned zapne zatížení.
Nastavte časový limit na 10 sekund, odejděte z místnosti nebo setrvejte ve velkém klidu a vyčkejte, 
než se zatížení vypne.
Zkontrolujte, zda se spínače zapnou při detekci pohybu.
Jednotka je nyní připravena k programování. 

Postup testování při zapnutí

Výběr vhodného umístění

Detektor EBDSPIR-PRM je určen k instalaci na strop za dodržení následujících kritérií:

 Vyhněte se umístění jednotky v místě, kde by mohlo přímé sluneční světlo zasahovat do prvku snímače.

 Neumisťujte snímač ve vzdálenosti do 1 m od jakéhokoliv osvětlení, nuceného ohřevu vzduchu či ventilace

 Neupevňujte snímač na nestabilní či vibrujícímu plochu.

OSVĚTLENÍ

NEUTRÁL

JISTIČ (DLE POTŘEBY)

AKTIVNÍ
MOMENTÁRNÍ TLAČÍTKO 
K PŘEPÍNÁNÍ (PŘEPÍNÁNÍ 
240 V)
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Detektor EBDSPIR-PRM je určen k montáži: 

 Zapuštění 

 Povrchové upevnění pomocí volitelné povrchové montážní krabičky (č. dílu DBB). 

Oba způsoby jsou znázorněny níže.
Poznámka: Detektor EBDSPIR-PRM-IP  & LT30 – pro zajištění stupně krytí IP používejte dodané těsnění (není kompatibilní s povrchovou montážní krabičkou, 
č. dílu DBB). 

Zapuštění

Povrchové upevnění

1 2 3 

2 3 4 1 

Otvor Ø64mm 

Varování – při instalaci 
dávejte pozor na 
ohýbající se pružiny
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Vytáhněte příchytku ramena 
pružiny, jak je znázorněno

Střed upevnění 50 mm nebo 60 mm

Instalace 

Ovladač UNLCDHS dokáže provést zpětný odečet nastavení uloženého v rámci zařízení. 
Zpětný odečet jednotlivých parametrů 
 Přejděte k parametru a stiskněte tlačítko „R“ (Read, Odečet) se zamířením na zařízením. Ruční ovladač při
odečtení parametru cvakne, červeně se rozsvítí LED na zařízení 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 

 Vícekrát se rozsvítí LED zařízení 

 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 instalováno) dočasně vypne a vrátií se do běžného stavu za 2
sekundy po dokončení odečtu. 

Funkce zpětného odečítání (pouze ruční ovladače UNLCDHS) 

Důležité
Zajistěte, aby byly kabely před uchycením 
svorky vytvarovány, jak je znázorněno. 
Svorka MUSÍ přichytit pouze vnější plášť. 

Střední části ohněte, jak je znázorněno.

Podrobnosti o odizolování drátu
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Základní programování

Název 
parametru

Výchozí 
hodnota

0 1 2 3 Obrázky ovladače UHS5 Popis

Spuštění tlačítkem

On On Zapíná světla.

Off  Off Vypíná světla.

Walk test Off On Off Při zapnutí se červeně rozsvítí LED na snímači 
při detekci pohybu. Tuto funkci použijte ke kont-
role přislušných úrovní citvlivosti.

Time Out 
(Time 
adjustment) 

20 minut 1, 10 a
20 
minut

5, 15 a
30 
minut

10 
sekund

Po zapnutí detektoru udává tato hodnota, jak 
dlouho zůstane světlo zapnuté po zastavení
pohybu.

Lux on 
level 
(Switch 
level on) 

9 2, 5 a 7 4, 6 a 9 Nastavení úrovně osvětlení slouží k zamezení
svítidel, aby se zapnula, pokud je úroveň
okolního světla dostatečná (nastavitelné mezi 1 
a 9). Svítidla se vždy zapnou při úrovni 9.

Lux off 
level 
(Switch 
level off) 

9 2, 5 a 7 4, 6 a 9 Nastavení úrovně osvětlení na vypnutí svítidel při 
přítomnosti osoby, pokud je úroveň okolního světla 
nad nastavenou hodnotou (nastavitelné mezi 1 a 9). 
Úroveň 9 vždy udrží světla zapnutá. 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 jednotku do výchozího nastavení.

Presence / 
Absence 

Přítomnost Přítomnost Absence Režim přítomnosti umožňuje, aby se výstup 
zapnutí při detekci pohybu a vypnut při jeho za-
stavení. Režim absence možňuje, aby se výstup 
vypnul při detekci pohybu, musí však být nejdříve 
ručně zapnut.

Shift Toto tlačítko použijte k volbě nastavení červené a 
modré barvy, které se projevuje prostřednictvím 
LED „Shift 1“ a „Shift 2“. TT

Počet stisknutí klávesy Shift

Funkce detektoru EBDSPIR-PRM je ovládána množstvím parametrů, které lze měnit nebo 

programovat pomocí některého z následujících zařízení: 
 Infračervený ruční ovladač UHS5. Programovatelné funkce viz níže.  

 Infračervený ruční ovladač UNLCDHS (s LCD). Podrobnosti ohledně programování viz 

uživatelská příručka 
Nejzákladnější programování lze provést pomocí ovladače UHS5. Následující postupy vycházejí z 
použití zařízení. 
Nasměrujte 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, nejsou pro tento 
výrobek vhodné. 

SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 

Co když nedojde k zapnutí zatížení? 

 Zkontrolujte aktivní napájení obvodu. 
 Zkontrolujte, že je zatížení funkční přemostěním snímače (např. svorky linky L a L/ Out na kanálu 1). 
 Pokud je detekční rozsah menší, než se očekávalo, zkontrolujte schémata na straně 2. Jemným pootočením
snímače může dojít ke zlepšení detekčního rozsahu. 

TIP: Lze využít funkce testu chůze LED za účelem kontroly, že jednotka detekuje pohyb v požadované oblasti.

Co když nedojde k vypnutí zatížení? 

 Ujistěte se, že se v oblasti nenacházejí osoby po dobu delší, než je doba uplynutí časového limitu. 

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

Zjištění poruchy
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Pokročilé programování

Název parametru Výchozí hodnota Rozsah / Volba Popis UHS5 UNLCDHS 

Parametry detektoru
Walk Test LED Off On nebo Off Při zapnutí se rozsvítí červená LED na snímači při detekci pohybu. Tuto 

funkci používejte ke kontrole příslušných úrovní citlivosti.   

Time Out 
(Nastavení času) 

20 minut 0-99 minut Po zapnutí detektoru udává tato hodnota, jak dlouho zůstane světlo zapnuté po za-
stavení pohybu. Zvolte 0 pro zpoždění 10 sekund–použití pouze pro zprovoznění.   

Manual Time Out 10 minute 0-99 minut Při ručním provozu buď prostřednictvím vstupního přepínače nebo infračeveného 
ovladače dojde ke spuštění doby časového limitu. Příklad 1: detektor v režimu 
přítomnosti má nastaven časový limit detektoru na 15 minut a ruční časový limit na 
3 minuty. Když uživatel místnost opustí, stiskne tlačítko vypnutí. Snímač se vrátí do 
automatického režimu po 3 minutách a při opětovném příchodu do místnosti se 
světla rozsvítí. 
Příklad 2: Pomocí výše uvedeného nastavení uživatel zhasne světla (v rámci 
prezentace), ale zůstane v místnosti. Při každé detekci pohybu se znovu spustí
ruční časový limit, ale nedojde k jeho rozpoznání po krátkou dobu, uplyne 
časový limit detektoru a systém se vrátí do automatického režimu. To znamená, 
že svět-la se mohou nechtěně rozsvítit během prezentace, pokud jsou osoby 
přítomny stále v rámci ručního časového limitu. Proto načasujte systém pečlivě.

  

Sensitivity On 9 1 (min.) až 9 (max.) Úroveň citlivosti pro detekci pohybu, když je detektor již zapnutý. *UHS5
nastaví citlivost zapnutí a vypnutí na stejnou hodnotu. *  

Sensitivity Off 9 1 (min.) až 9 (max.) Úroveň citlivosti pro detekci pohybu, když je detektor již vypnutý. *UHS5
nastaví citlivost zapnutí a vypnutí na stejnou hodnotu. *  

Lux time 0 0 (deaktivováno) 
1-99 minut 

Pokud detekor měří úroveň osvětlení a rozhodne, že výstup potřebuje v důsledku 
toho zap-nout či vypnout, musí nejdříve uplynout doba osvětlení. Pokud kdykoliv 
během časového zpoždění dojde k návratu změny osvětlení do původního stavu, 
postup je zrušen. Parametr Lux Time umožňuje detekci absence zakomponovat do 
nastavení vypnutí světla při určité hladině osvětlení. Při stisknutí tlačítka se světla 
zapnou bez ohledu na úroveň okolního osvětlení. Pokud je však úroveň okolního 
světla dostatečná, světla se vypnou po uplynutí doby Lux Time.
Vezměte na vědomí, že při každém stisknutí externího spínače v režimu přítomnosti 
či absence se světla okamžitě znovu rozsvítí, pokud byla vypnuta kvůli úrovni 
osvětlení, alespoň na dobu nastavenou parametrerm Lux Time.

  

Power Up State On On nebo Off Zvolte Ne pro 30sekundové zpoždění při spuštění. Při výběru Ano nedojde k 
žádnému zpoždění a detektor bude vždy spouštět detekci.   

Inhibit 4 sekundy 1 až  999 sekund Je-li detektor vypnutý, je podníceno zpoždění, aby nedošlo k opakovanému 
spuštění. Za určitých podmínek toto zpždění nemusí být dostatečné. Tento para-
metr umožňuje změnit dobu zpoždění.

  

Factory default - - Obnovuje tovární výchozí nastavení.   

Uživatelské režimy

Override On - - Pokud jsou světla vypnutá, odesláním příkazu IR ovladače se světla ihned zapnout a vrátí se do 

automatického režimu prostřednictvím ručně nastaveného časového limitu   

Override Off - - Pokud jsou světla zapnutá, odesláním příkazu IR ovladače se světla ihned vypnout a vrátí se do 

automatického režimu (výše). Snímač se vrátí do automatického režimu.   

Cancel - - Ruší potlačení zapnutí nebo vypnutí. Navrací detektor k běžnému provozu.
  

Přepínací funkce
Detection Mode Přítomnost Přítomnost 

nebo Absence
Režim přítomnosti umožňuje zapnutí výstupu při detekci pohybu a jeho vypnutí
při zastavení pohybu. Režim absence umožňuje vypnutí výstupu při zastavení
pohybu, musí být nejdříve ručně zapnutý.

  

Lux on level 
(Switch level on) 

9 1 až 9 
Pro vyšší rozlišení
je k dispozici škála 

101-199

Nastavuje minimální úroveň světla, pod kterou se aktivuje PIR snímač, což
umožňuje, aby se světla zapnula při pohybu.
Poznámka: Hodnota parametru Lux Level Off musí být vyšší než hodnota para-

metru Lux Level On.

  

Lux off level 
(Switch level off) 

9 1 až 9 
Pro vyšší rozlišení
je k dispozici škála 

101-199

Nastavuje maximální úroveň světla, nad kterou se deaktivuje PIR snímač, což
zabraňuje, aby se světla zapnula při pohybu.

  

Přepínací režimy
1 position switch 
together 

Výchozí - Krátkým stiskem zapíná, dlouhým stiskem vypíná.
  

2 position switch 
together 

- - Krátkým stiskem zapíná, krátkým stiskem vypíná.
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.



8  

Technické údaje 

Čísla součástí

Ref:  #WD493    Issue 5 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Toto zařízení smí instalovat vyškolený elektrikář v 
souladu s nejnovějším vydáním IEE předpisů o zapojení
a všemi příslušnými předpisy v souvislosti s budovou. 

EBDSPIR-PRM 

DBB 

Rozměry     viz vedl. nákresy
Hmotnost                    0,15 kg
Napájecí napětí 230 V AC +/- 10 %  
Frekvence 50 Hz 
Max. zatížení 10 A osvělení anebo ventilace  

zahrnuje žárovky, zářivky, kompaktní 
zářivky, nízkonapěťové zdroje 
(přepnutím primárního transformátoru)

Spotřeba energie zap. 875 mW, vyp. 895 mW 

Kapacita svorek 2,5 mm
2

Templota EBDSPIR-PRM -10 ºC až 35 ºC 
EBDSPIR-PRM-IP -10 ºC až 35 ºC 
EBDSPIR-PRM-IP-LT30-30 ºC až 35 ºC 

Humidity 5 až 95%, bez kondenzace
Materiál (kryt)                 ABS se zpomaleným hořením a PC/ABS
Typ                                 Třída 2
  

Stupeň IP ochrany        EBDSPIR-PRM IP40

                                    EBDSPIR-PRM-IP IP55

                                    EBDSPIR-PRM-IP-LT30 IP55 

Normy EMC-2014/30/
EU LVD-2014/35/
EU 

Číslo součásti                  Popis
Detektor EBDSPIR-PRM Stropní detektor přítomnosti PIR

EBDSPIR-PRM-IP Stropní detektor přítomnosti PIR dle IP55                  
EBDSPIR-PRM-IP-LT30 Stropní detektor přítomnosti PIR dle IP55 do teploty -30ºC 

Příslušenství           DBB Povrchová montážní krabička
UHS5 Programovací IR ruční ovladač
UNLCDHS Univerzální LCD IR ruční ovladač

Dle zásad trvalého vylepšování produtu si spolelčnost CP Electronics vyhrazuje právo změnit specifikaci tohoto produktu bez předchozího upozornění. 


