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SE
1. Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och  förvara det väl!
 – Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt 

samtycke. 
 – Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

Symbolförklaring

Varning för fara!

 Hänvisning till textställen i dokumentet�

2� Allmänna säkerhetsanvisningar

! Bryt spänningen före alla arbeten på produkten!

•	 Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kont-
rollera med spänningsprovare att alla parter är spänningslösa.

•	 Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på 
ett fackmannamässigt sätt enligt gällande installationsföreskrifter och anslut-
ningskrav i respektive land. 

•	 Använd endast originalreservdelar.
•	 Reparationer får endast genomföras av en fackverkstad. 

3� IR 180 UNIVERSAL

Ändamålsenlig användning
 –  Sensorbrytaren är endast för väggmontage inomhus.
 – Intelligent sensorteknik tänder automatiskt alla ljuskällor när man går in i 

rummet och släcker dem igen efter den inställda tiden.

IR 180 UNIVERSAL
Väggsensorn IR 180 UNIVERSAL i 2-trådsutförande kräver ingen neutralledare 
och fungerar med alla typer av ljuskällor. Den är därför många gånger en 
problemlösare i ROT-projekt. Den integrerade SuperCap (superkondensator) 
försörjer sensorbrytaren med ström och laddas upp samtidigt som ansluten 
belysning är tänd. SuperCap har 0W i standby-effekt.

...

!

SuperCap laddnings-cykler
Den integrerade superkondensatorn (Supercap) laddas alltid när ljuset är tänt. 
Är ljuset släckt, använder sensorn energin i ackumulatorn för driften. Vid normal 
rumsanvändning, normal belysningseffekt och normal efterlystid, räcker ljusets 
inkopplingstid för att ladda energiackumulatorn för den resterande drifttiden.
I rum som används mindre frekvent eller när belysningen har mycket låg effekt, 
kan det hända att IR 180 UNIVERSAL under inkopplingsfaserna inte kan lagra 
tillräckligt med energi för frånkopplingsfaserna. I så fall tänder IR 180 UNI-
VERSAL ljuset även utan rörelsedetektering för att ladda den integrerade 
superkondensatorn.  
Är superkondensatorns laddning mycket låg, kan ljuset inte heller släckas 
manuellt förrän laddningen har uppnått miniminivå. I annat fall finns risk för att 
superkondensatorn laddas ur helt och funktionen på IR 180 inte längre kan 
garanteras.

Innehåll (bild 3�1)
Produktmått (bild 3�2)
Översikt över enheter (bild 3�3)

A Tryckknapp
B Skydd
C Lins
D Slits för demontage
E Sensormodul
F Ram
G Fästram av plåt
H Inkopplingsbox
I Manual reset (nödstartknapp)

4� Installation

•	 Bryt spänningen (bild 4�1)

Klämområdet för inkopplingsplinten är beräknat för max. 2 × 2,5 mm².

Nätanslutningens matarledning består av en 2-ledarkabel:
L =  Fas (oftast svart, brun eller grå)

=  Kopplad fas (oftast svart, brun eller grå)

Anmärkning:
Platsen för montaget bör befinna sig minst 1 m från närmaste armatur, efter-
som värmen från armaturen kan uppfattas som rörelse och orsaka oönskade 
tändning.

Kontakt nätanslutning IR 180 UNIVERSAL (bild 4�2)

Anslutningsschema (bild 4�3)
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Parallellkoppling
Flera IR 180 UNIVERSAL kan parallellkopplas via inkopplingsplinten. Härvid 
måste beaktas att den maximala effekten som kan anslutas inte blir högre, men 
den minimala anslutningseffekten höjs med faktorn för de parallellkopplade 
sensorerna. Observera också att en manuell start med knappen (I) endast är 
möjlig när alla andra sensorer är frånkopplade.

Knapp för manuell start:
I undantagsfall kan det hända att sensorn pga. en tom energiackumulator inte 
kan tända ljuset av sig själv. 
För att aktivera IR 180 UNIVERSAL måste sensormodulen tas bort och knap-
pen (I) på inkopplingsboxen manövreras tills ljuset tänds. Återmontera därefter 
sensormodulen. Det går inte att släcka ljuset förrän en minimal laddning har 
uppnåtts, se rubrik laddnings-cykler.

5� Montage

•	 Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
•	 Produkten får inte tas i drift om den är skadad.
•	 Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räckvidden och rörelsedetek-

teringen (bild 5�1).

Montage-ordning
•	 Skilj sensorenheten från inkopplingsboxen. (bild 5�2)
•	 Bryt spänningen. (bild 4�1)
•	 Anslut nätspänningen. (bild 4�2/4�3)
•	 Sätt i inkopplingsboxen (H) i den infällda dosan. (bild 5�3)
•	 Skruva fast med dosans fästskruvar. (bild 5�3)
•	 Ställ in ställskruvarna och DIP-brytarna på sensormodulen (E) (bild 5�4)

(➜ "6� Funktion")
•	 Lägg ihop sensorenheten (E) och ramen (G) och tryck ihop med inkopp-

lingsboxen (H). (bild 5�5)
•	 Slå till spänningen. (bild 5�6)

6� Funktion

Fabriksinställningar ställskruv 
Inställning av sensorn räckvidd (J): 20 m
Efterlystid (K): 30 s
Skymningsnivå (L): dagsljusdrift

Inställning av räckvidden IR (bild 5�4 / J)
Kan ställas in stegvis
 – Ställskruv max. = max. räckvidd (ca Ø 20 m)
 – Ställskruv min. = min. räckvidd (ca Ø 5 m)

Efterlystid (bild 5�4 / K) 
Kan ställas in stegvis
Önskad efterlystid kan ställas in mellan från 30 sek till 15 min. När det pga. 
energiackumulatorns låga laddning blir nödvändigt, förlängs den inställda 
efterlystiden automatiskt tills energiackumulatorns laddningsnivå är tillräckligt 
hög igen. Är energiackumulatorn djupurladdad och den anslutna lasten mycket 
liten, förlängs efterlystiden med upp till 3 timmar. Om eller när omgivande ljus 
överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om 
sensorn samtidigt detekterar rörelser.

Skymningsinställning (bild 5�4 / L)
Önskad skymningsnivå kan stegvis ställas in mellan 2-1 000 lux.
 – Ställskruven på  = aktivering vid skymning (ca 2 lux)
 – Ställskruven på  = dagsljusdrift (ca 1000 lux)

➜  Tabell "Användningsexempel" S� 77

Fabriksinställningar DIP-brytare
DIP 1 – DIP 5 = OFF

DIP 1 – normal-/testläge (NORM/TEST) (bild 5�4)
Testläget är bestämmande, dvs. det styr före och över alla andra inställningar 
som är gjorda och används för att testa funktionen och ställa in bevakningsom-
rådet. Oavsett omgivningens ljusnivå tänder sensorbrytaren ljuset i ca 5 sek. 
vid rörelsedetektering i rummet. I normalläge gäller samtliga individuellt inställda 
värden (ställskruv). DIP-brytarens testläge lämnas inte automatiskt.

DIP 2 –halvautomatik (MAN)/helautomatik (AUTO) (bild 5�4)

Halvautomatik: (MAN)
Ljuset släcks nu bara automatiskt. Ljuset tänds manuellt med tryckknappen. 
Ljuset förblir tänt under den inställda efterlystiden.

Helautomatik: (AUTO)
Beroende av ljusnivån tänds ljuset automatiskt vid rörelse och släcks när det 
blir ljusare och efter att efterlystiden löpt ut. Ljuset kan också tändas och 
släckas manuellt. Då avbryts automatiken.

DIP 3 knapp aktiv/inaktiv (bild 5�4)
I läge "used" är den integrerade tryckknappen (A) aktiverad. I läge "not used" 
är den integrerade tryckknappen (A) avaktiverad och har ingen funktion.
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DIP 4 knapp ON/ON-OFF (bild 5�4)
I läge ON-OFF kan ljuset alltid tändas och släckas manuellt. I läge ON är 
ingen manuell släckning möjlig längre. Med varje tryck på knappen startas 
efterlystiden på nytt. 

Tryckknapp för olika funktioner
Knappens funktion är beroende av sensorns konfiguration och den aktuella 
driftsituationen.

➜  Tabell "Ljusfunktion" S� 77

7� Garanti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt konsumentlagen 
alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken förkortas eller begränsas genom vår 
garantiförklaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, ger vi 5 års garanti på att 
din STEINEL-Professional-Sensor-produkt är i oklanderligt skick och fungerar 
korrekt. Vi garanterar, att denna produkt är helt utan material-, produktions- 
eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och kablar är 
fullt funktionsdugliga samt att allt använt råmaterial jämte dess ytor, är helt utan 
brister. 

Reklamation
Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du inköpsstället dvs din återför-
säljare. Om återförsäljaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du vända 
dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; Karl H Ström AB, Verktygsvägen 
4, 553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar att du sparar 
kvittot väl tills garantitiden har gått ut. För transportkostnader och -risker vid 
retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt hittar du på vår hemsida. 
www�khs�se 

Om du har frågor beträffande produkten eller frågor om garantins omfattning, 
kan du alltid nå oss på 036 - 550 33 00.

Skymningsinställning

Användningsexempel Skymningsinställning

Skymningsdrift min.

Korridor, foajé 1

Trappor, rulltrappor, rullband 2

Toalett, omklädningsrum, fikarum 3

Butiker, lekskolor, förskolor, sporthallar 4

Arbetsområden: kontor-, konferens-,  
och mötesrum, fina montagearbeten, kök 5

Synkrävande miljöer: laboratorium, tekniska 
ritningar, exakta arbeten >=6

Dagsljusdrift max.

Anmärkning: Beroende på montageplatsen kan en korrigering av inställningen 
bli nödvändig. Ljusnivåmätningen sker på sensorn.

Ljusfunktion

Läge DIP- 
brytare 2

Knappkonfigura-
tion DIP-brytare 4

Status Knappfunktion

Helautomatik
(AUTO)

- Ljuset är släckt Ljuset förblir tänt 
under den inställda 
efterlystiden 

Helautomatik ON-OFF Ljuset är tänt Ljuset förblir släckt 
under den inställda 
efterlystiden och 
eftertriggas när en 
rörelse detekteras 
(invers drift/presenta-
tion mode)

Helautomatik ON Ljuset är tänt Den inställda efterlys-
tiden eftertriggas

Halvautomatik
(MAN)

- Ljuset är släckt Ljuset förblir tänt 
under den inställda 
efterlystiden

Halvautomatik ON-OFF Ljuset är tänt Ljuset släcks till nästa 
aktivering.

Halvautomatik ON Ljuset är tänt Den inställda efterlys-
tiden eftertriggas

TILLVERKAR1 3 5Å R S

SE

GARANTI
TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

TILLVERKAR
Å R S
GARANTI
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8� Tekniska data
Mått B x H x D 80 × 80 × 50 mm

Spänning 220-240 ~V / 50/60 Hz

Sensorteknik Passiv infraröd (IR)

Räckvidd max. 20 m

Bevakningsvinkel 180°

Belastning kopplingsutgång 1 relä 230 V
max. 200 W ohmsk last (cos φ = 1) 
max. 3 HF-don/LED-ljuskälla C<132 
uF max. 100 VA (cos φ = 0,5)

Minimal anslutningseffekt 5W

Skymningsnivå 2-1000 lux, ∞ / dagsljus

Efterlystid 30 sek - 15 min

Montagehöjd (minimal) 1,1 m

IP/skyddsklass IP20

Temperaturområde 0 °C till + 40 °C

9� Driftstörningar
Störning Orsak Åtgärd

 Ljuset tänds inte n  Ingen spänning  
ansluten

n Skymningsvärdet för lågt 
inställt

n Ingen rörelse- 
detektering

n  Kontrollera anslutnings-
spänningen

n  Öka långsamt skym-
ningsvärdet tills ljuset 
tänds

n  Kontrollera att sensorn 
kan känna av önskat 
bevakningsområde

n  Kontrollera bevaknings-
området

Sensorn tänder  
ljuset oönskat

n  Laddningsnivå inte 
tillräcklig

n  Vid en mycket låg 
laddningsnivå tänds 
ljuset obereoende av 
rörelsedetektering, se 
kap. laddnings-cykler.

Störning Orsak Åtgärd

 Ljuset släcks inte n  Skymningsvärdet för högt 
inställt

n  Efterlystiden har inte löpt 
ut

n  Störande värmekällor 
t.ex. värmefläktar, 
öppna dörrar och fönster, 
husdjur, glödlampor/ha-
logenstrålkastare, objekt 
som rör sig

n  Sänk skymnings-  
värdet

n  Vänta tills efterlystiden har 
löpt ut, reducera efterlys-
tiden om det behövs

n  Använd avskärmningar 
för att ta bort stationära 
störkällor

Sensorn släcker ljuset trots 
rörelse i bevakningsområdet

n  Efterlystiden för kort 
inställd

n Skymningsnivån för  
lågt inställd

n Öka efterlystiden

n Ändra skymnings-  
nivån

Sensorn släcker inte ljuset 
tillräckligt snabbt

n Efterlystid för lång n Minska efterlystiden

Belysningen tänds inte 
snabbt nog när man går 
rakt mot sensorn

n Räckvidden är otillräcklig 
vid rörelse rakt emot 
sensorn

n Anslut ytterligare sensorer
n Minska avståndet mellan 

två sensorer

Sensorn tänder inte ljuset 
trots rörelse och mörker

n  Skymningsvärdet för lågt 
inställt

n Sensorn avaktiverad med 
knappen/ 
brytaren?

n Halvautomatik?
n Öka skymningsvärdet

Tryckknappen har ingen 
funktion

n Tryckknappen avaktive-
rad?

n  Kontrollera inställningen 
för DIP-brytare 3 

Efterlystiden är längre  
än den inställda tiden

n Superkondensatorns 
laddningsnivå inte  
tillräcklig

n Den inställda minimala 
efterlystiden förlängs för 
att ladda energiacku-
mulatorn, se efterlystid/
laddningsbeteende

Sensorn tänder inte ljuset n Superkondensatorn tom 
och reläet i FRÅN-läge

n Starta manuellt, se 
knappen för manuell start

Ljuset  
släcks plötsligt

n Ansluten effekt för hög

n Temperaturen på IR 180 
för hög

n Reducera den anslutna 
effekten enligt tekniska 
data

n Låt IR 180 svalna och 
reducera den anslutna 
effekten




