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System Design
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För din säkerhet

¼

FARA
Risk för allvarliga egendoms- och personskador, till exempel på grund av brand eller
elstötar kan uppstå genom felaktig elinstallation.
En säker elinstallation kan endast genomföras
om personen i fråga har grundläggande kunskaper inom följande områden:
• anslutning till installationsnätverk
• anslutning till flera elektriska apparater
• dragning av elkablar
• Ansluta och etablera KNX-nätverk
Dessa kunskaper och erfarenheter har i normala
fall endast behöriga elektriker som har utbildats
inom elinstallation. Om dessa minimikrav inte
uppfylls eller inte beaktas är du ensamt ansvarig
för eventuella egendoms- eller personskador.

ARGUS introduktion

Val av monteringsplats

ARGUS närvaro 180/2,20 m UP (nedan kallad ARGUS)
är en infälld KNX-närvarodetektor avsedd för montering
inomhus. Den registrerar rörliga värmekällor, t.ex.
människor, inom en radie av 180° och på ett avstånd av
ca 8 m till höger och vänster respektive ca 12 m framåt.
ARGUS är avsedd för montering på 2,2 m höjd. En monteringshöjd på 1,1 m är möjligt, med då halveras räckvidden. Tack vare underkrypsskyddet registreras även
rörelser direkt under apparaten.

• ARGUS ska endast monteras i lägen där området kan
övervakas ordentligt.

|

De angivna räckvidderna avser genomsnittliga
förhållanden vid den rekommenderade monteringshöjden och utgör riktvärden. Räckvidden
och känsligheten kan variera avsevärt vid olika
temperaturer.

Om en rörelse registreras skickas ett datatelegram ut.
Detta har definierats genom programmeringen för att till
exempel styra belysning, jalusier och/eller värme samtidigt. Vid en ljusnivåberoende rörelseregistrering övervakar apparaten ljusstyrkan i rummet. Om det naturliga
ljuset är tillräckligt starkt släcker apparaten det artificiella
ljuset, även om en person befinner sig i rummet.
Omgivningsljuset som krävs för att ARGUS ska registrera rörelser kan ställas in med vridreglaget för omgivningsljus. I detta syfte är ARGUS utrustad med en
ljussensor vars ljusnivåtröskel kan ställas in mellan 10
och 1000 lux (i ETS från 10 till 2000 lux). Räckvidden och
eftergångstiden kan ställas in med två andra vridreglage.
ARGUS har dessutom två rörelsesensorer. Deras känslighet och räckvidd kan ställas in individuellt i ETS.
ARGUS har en integrerad busskopplare och spänningsförsörjningen går via KNX.

Användning av ARGUS med
larmanläggningar

• Observera övervakningsområdet: Montera ARGUS
på väggen ca 2,20 m ovanför golvet. Om monteringshöjden avviker från denna angivelse påverkas räckvidden.
• Montera ARGUS i sidled i förhållande till rörelseriktningen, så att sensorvägarna överlappar så vertikalt
som möjligt.
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• För att en konstant övervakning ska vara garanterad,
t.ex. i en lång hall, är det viktigt att de enskilda rörelsedetektorernas övervakningsområden överlappar varandra.
• Rörelsedetektorer kan registrera alla föremål som avger värme. Välj en monteringsplats där inga värmekällor finns, t.ex.:

|

Rörelse-/närvarodetektorer är inte avsedda att
användas som komponenter i en larmanläggning.

– Tänd belysning i övervakningsområdet.

|

Rörelse-/närvarodetektorer kan utlösa falsklarm
om de monteras på en olämplig plats.

– Träd, buskar o.s.v. som har en annan temperatur än
omgivningen och som rör på sig.

Rörelse-/närvarodetektorer aktiveras när de registrerar
en rörlig värmekälla. Denna värmekälla kan vara en
människa men även djur, träd, bilar eller temperaturdifferenser i fönster. För att förhindra falsklarm ska du montera detektorerna där sådana värmekällor inte kan
registreras (se avsnittet ”Val av monteringsplats”).

– Öppen eld (t.ex. eldstäder).

– Fönster, där temperaturen kan förändras snabbt beroende på solinstrålning eller moln.
– Större värmekällor (t.ex. bilar), som kan registreras
genom fönster.
– Rum med reflekterande föremål kan förändra temperaturen snabbt (t.ex. golv).
– Fönster som värms upp av solljus.
– Insekter som rör sig över linsen.

Anslutningar, indikeringar och
manöverelement
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– Hundar, katter etc.
• För att förhindra felfunktion ska ARGUS monteras i en
vindtät apparatdosa. I apparatdosor och kabelsystem
kan luftdrag som kommer in baktill i apparaten lösa ut
ARGUS.
• Undvik direkt solljus. Det kan i extrema fall förstöra
sensorn.

C
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A Inställning av räckvidden
B Inställning av eftergångstiden
C Inställning av övervakningsljusnivån
D Programmeringsknapp
E Programmerings-LED
F Bussanslutning
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Inställning av övervakningsljusnivån

Installation av ARGUS
För installationen krävs en ram.
1 Anslut busskablarna till bussanslutningsklämman.

Här kan man göra en steglös inställning av omgivningens ljusnivå med vilken ARGUS registrerar rörelser och
utlöser en kopplingsaktivitet.
– Månsymbol (vänster anslag) ARGUS registrerar endast rörelser under dygnets mörka timmar (ca 10 lux).

2 Sätt på stödringen på apparatdosan.

– Solsymbol: ARGUS registrerar rörelser vid upp till ca
1000 lux.
– Steglös symbol (höger anslag): ARGUS registrerar rörelser oavsett omgivningsljuset.

10 LUX

1000 LUX

∞

3 För in ARGUS i ramen.
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4 Sätt bussklämman på ARGUS bussanslutning A.
5 För in ARGUS med ramen i stödringen och klicka på
plats.

Inställning av eftergångstiden
Med eftergångstiden specificeras hur länge den anslutna förbrukaren kommer att vara på efter att den senaste
rörelsen har registrerats. Beroende på ETS-applikation
ställs eftergångstiden in antingen i ETS-programmet
(valfri tid mellan 1 och 255 timmar) eller direkt på ARGUS (sex steg från ca 1 sekund till ca 8 minuter).
Inställning av rörelsesensorer
ARGUS har två rörelsesensorer "A" och "B". Deras
känslighet och räckvidd kan ställas in individuellt i ETS.

Idrifttagning av ARGUS
1 Tryck på programmeringsknappen.
Programmeringslysdioden tänds.

A

2 Ladda in den fysiska adressen och applikationen i
apparaten från ETS.

B

Programmeringslysdioden slocknar.
Applikationen har laddats in och apparaten är klar att användas.

Inställning av ARGUS
Du kan ställa in räckvidden, detekteringsljusnivån och
eftergångstiden baktill på ARGUS. Dessa inställningar
kan även göras i ETS.

Spärrade områden
Om det finns störningskällor (t.ex. ljuskällor) ska den anslutna belysningen genast tändas för att blockera dessa
områden. Justera ARGUS övervakningsområde genom
att använda, flytta eller kapa medföljande täckdelar.

A

B

C

Tekniska data
Märkspänning:
KNX-anslutning:
Detekteringsvinkel:
Antal nivåer:
Antal zoner:
Antal rörelsesensorer:

24 V DC(+6 V/-4 V)
Bussanslutningsklämma
180°
6
46
2, kan ställas in efter området
(ETS)

Rekommenderad monteringshöjd:
2,20 m
Räckvidd:
Ca 8 m till höger/vänster; ca
12 m framåt, steglös inställning
(vridströmställare eller ETS)
Detekteringsljusstyrka: Steglös inställning från ca
10 lux till ca 1000 lux (vridströmställare) eller från 10 lux
till 2000 lux (ETS)
Eftergångtid:
Inställbar i 6 steg från ca 1 s till
ca 8 min (vridströmställare) eller från 1 s till 255 timmar (ETS)
Indikeringselement:
1 röd programmerings-LED
Manöverelement:
1 programmeringsknapp,
vridströmställare för detekteringsljusstyrka, räckvidd och eftergångtid
Omgivningstemperatur
Drift:
-5 °C till +45 °C
Förvaring:
-25 °C till +55 °C
Transport:
-25 °C till +70 °C
Initiering:
På grund av begränsningar i telegramhastigheten kan ett telegram inte genereras förrän
tidigast 20 sekunder efter initieringen.
IP-klass:
IP 20
Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe.
Professionell återvinning skyddar människor
och miljö mot de negativa effekter som kan
uppstå.

Schneider Electric Industries SAS
Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några
tekniska frågor.
schneider-electric.com/contact

Inställning av räckvidden
Maxavståndet som ARGUS registrerar rörelser på kan
här ställas in steglöst (upp till 12 m).

1 Placera täckdelen i mitten av linsen och snäpp fast
den uptill mellan kåpan och linsen A.
2 Flytta täckdelarna så att de täcker de områden som
inte ska registreras B.
3 Om det behövs: Kapa täckdelarna vid markeringarna så att bara ett litet område på linsen används C.
När täckdelar används påverkar det ARGUS
övervakningsljusnivå. Anpassa övervakningsljusnivån.
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Når detektoren registrerer en bevegelse, sendes et datatelegram som er definert gjennom programmeringen, for
å kontrollere f.eks. lys, persienner og varme samtidig.
Ved lysnivåavhengig bevegelsesregistrering for belysningsstyringen kontrollerer enheten lysnivået i rommet til
enhver tid. Hvis det naturlige lyset er tilstrekkelig, slår enheten av lampelyset selv om noen oppholder seg i rommet.
Med vribryteren for registreringslysstyrke kan man stille
inn omgivelseslysstyrken som ARGUS skal registrere
bevegelser ved. For å gjøre dette er ARGUS utstyrt med
en lyssensor med en lysstyrketerskel som kan stilles inn
mellom 10 og 1000 lux (i ETS fra 10 til 2000 lux). Med to
andre vribrytere kan man stille inn rekkeviddem og ettergangstiden.
ARGUS har også to bevegelsessensorer. Du kan stille
inn følsomheten og rekkevidden til disse for hver sektor i
ETS.
ARGUS har en integrert busskobler, og strømtilførselen
skjer via KNX.

Velg installasjonssted
• ARGUS må alltid monteres slik at overvåkningen av
området blir optimal.

• Følg med på overvåkingsområdet: Installer ARGUS
på veggen ca. 2,20 m over bakken. En monteringshøyde som avviker fra dette vil ha negativ innvirkning
på rekkevidden.
• Installer ARGUS sideveis med hensyn til bevegelsesretningene slik at overvåkningssonene overlapper
hverandre så vertikalt som mulig.
m
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For din sikkerhet

Fare for alvorlig personskade og skade på eiendom, f.eks. på grunn av brann eller elektrisk støt som følge av feil elektrisk
installasjon.
Sikker elektrisk installasjon kan kun garanteres
hvis ansvarlig person kan dokumentere grunnleggende kunnskap på følgende områder:
• Tilkobling til el installasjon

• Tilobling og oppretting av KNX-nettverk

|

Bevegelses-/nærværsdetektorer egner seg ikke
som komponenter i et alarmsystem.

|

Bevegelses-/nærværsdetektorer kan utløse
feilalarmer hvis det er valgt et uheldig monteringssted.
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En bevegelses-/nærværsdetektor slår seg på med en
gang den registrerer en varmekilde i bevegelse. Det kan
være mennesker, men også dyr, trær, biler eller temperatursvingninger i vinduer. Velg monteringsstedet slik at
det ikke er mulig å registrere varmekilder som utløser
utilsiktede alarmer (se "Velge monteringssted").

Forbindelser, displayer og
betjeningselementer
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ARGUS nærvær 180/2,20 m UP (heretter kalt ARGUS)
er en innfelt KNX-nærværsdetektor for innendørs installasjon. Den registrerer varmekilder i bevegelse, f.eks.
mennesker, innenfor en radius av 180° og en avstand på
ca. 8 m mot høyre og venstre og ca.12 m forover. ARGUS er konstruert for installasjon i en høyde på 2,2 m.
En monteringshøyde på 1,1 m er også mulig, men dette
vil redusere rekkevidden til det halve. Med underkrypsbeskyttelse registreres også bevegelser rett under enheten.
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Disse ferdighetene og erfaringene kan vanligvis
kun fremvises av autoriserte installatør. Hvis disse minstekravene ikke er oppfylt eller er ignorert
på et område, er du selv ansvarlig for eventuelle
personskader eller skader på eiendom.

Innledende om ARGUS
bevegelsessensor
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• Tilkobling av flere elektriske enheter
• Legging av elektriske kabler
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A Innstilling av rekkevidde
B Innstilling av ettergangstid
C Innstilling av registreringslysstyrke
D Programmeringsknapp
E Programmerings-LED
F Busstilkobling
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• For å sikre sammenhengende overvåkning, f.eks. av
en lang gang, må overvåkingsområdene til bevegelsesdetektorene overlappe hverandre.
• Bevegelsesdetektor kan registrere alle objekter som
utstråler varme. Du bør velge et monteringssted der ingen uønskede varmekilder registreres, slik som for eksempel:
– Påslåtte lys i overvåkingsområdet
– Åpen flamme (grillsteder, peiser etc.)
– Trær og busker osv. i bevegelse, hvis temperaturen
avviker fra omgivelsene.
– Vinduer hvor påvirkning fra avvekslende sollys og
skyer kan forårsake raske temperaturendringer.
– Større varmekilder (f.eks. bilder) som registreres
gjennom vinduer.
– Solfylte rom med reflekterende gjenstander (f.eks.
gulvet) som kan forårsake raske temperaturendringer.
– Vindusruter som er varmet opp av sollys
– Insekter som beveger seg over linsen.
– Hunder, katter osv.
• For å forhindre feildrift bør ARGUS monteres i en vindtett koblingsboks. Med koblingsbokser og rørkablingssystemer kan et luftdrag bak utstyret utløse ARGUS.
• Unngå direkte sollys. Det kan i verste fall ødelegge
sensoren.

De oppgitte rekkeviddene refererer til gjennomsnittlige forhold ved anbefalt monteringshøyde og
må derfor regnes som anbefalte verdier. Rekkevidden og følsomheten kan variere sterkt ved skiftende temperaturer.
V6304-751-01 10/16
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Bruk av bevegelsesføleren sammen
med alarmanlegg
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Innstilling av registreringslysstyrke

ARGUS Installasjon
En ramme er påkrevet for installering.
1 Tilkoble buss-trådene til busstilkoblingsklemmen.
2 Tilpass støtteringen på installasjonsboksen.

Her kan du trinnløst stille inn omgivelseslysnivået hvor
ARGUS oppdager bevegelser og utløser et koblingsforløp.
– Månesymbol (venstreanslag) ARGUS vil kun oppdage bevegelser når det er mørkt (ca. 10 lux).
– Solsymbol: ARGUS oppdager bevegelser opp til ca.
1000 lux.
– Uendelig-symbol (høyreanslag): ARGUS oppdager
bevegelser uavhengig av omgivelseslyset.

10 LUX

1000 LUX
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3 Sett inn ARGUS i rammen.
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4 Plugg inn bussklemmen på busstilkobling A på
ARGUS.
5 Sett ARGUS med ramme inn på støtteringen og
klikk den på plass.

Innstilling av ettergangstid
Med ettergangstid spesifiserer du hvor lenge den tilkoblede effekten forblir tilkoblet etter at siste bevegelse
har blitt registrert. Avhengig av ETS-applikasjonen, stilles ettergangstiden inn enten i ETS-programmet (valgfri
tid mellom 1 sekund og 255 timer) eller direkte på ARGUS (seks trinn, fra ca. 1 sekund til ca. 8 minutter).
Innstilling av bevegelsessensorene
ARGUS har to bevegelsessensorer "A" og "B". Du kan
stille inn følsomheten og rekkevidden til disse for hver
sektor i ETS.

Sette bevegelsessensoren ARGUS i
drift
1 Trykk på programmeringsknappen.

A

Programmerings-LED-en lyser.

Merkespenning:
KNX-tilkobling:
Overvåkingsvinkel:
Antall plan:
Antall soner:
Antall bevegelsessensorer:
Anbefalt monteringshøyde:
Rekkevidde:

DC 24 V (+6 V / -4 V)
Busstilkoblingsklemme
180°
6
46
2, innstillbar etter sektor (ETS)

2,20 m
Ca. 8 m høyre/venstre, ca.12 m
fremover; trinnløs innstilling (vribryter eller ETS)
Registreringslysstyrke: Trinnløs innstilling fra ca. 10 lux
til ca.1000 lux (vribryter) eller fra
10 lux til 2000 lux (ETS)
Etterløpstid:
Justerbar i 6 trinn fra ca. 1 sek. til
ca. 8 min. (vribryter), eller fra
1 sek. til 255 timer (ETS)
Visningselementer:
1 rød programmerings-LED
Betjeningselementer: 1 programmeringsknapp,
vribryter for registreringslysstyrke, rekkevidde og etterløpstid
Omgivelsestemperatur
Drift:
-5 °C til +45 °C
Lagring:
-25 °C til +55 °C
Transport:
-25 °C til +70 °C
Installasjon:
På grunn av den begrensede telegramhastigheten, kan et telegram ikke genereres før tidligst
20 sekunder etter initialisering.
IP-beskyttelsesklasse: IP 20
Ikke kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning
beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

B

2 Last inn den fysiske adressen og applikasjonen på
enheten via ETS.
Programmerings-LED-en slukker.

Tekniske data

Applikasjonen er lastet inn og enheten er klar til bruk.

Avsperring av områder

Schneider Electric Industries SAS

Innstilling av ARGUS

Hvis interferenskilder (for eksempel lyskilder) utilsiktet
kobler inn tilkoblede lys kan du blokkere disse områdene. Tilpass overvåkningsområdet til ARGUS ved å sette
på, flytte eller redusere de medfølgende tildekkingssegmentene.

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.

Du kan stille inn rekkevidden, registreringslysstyrken og
ettergangstiden på baksiden av ARGUS. Disse innstillingene kan også gjøres i ETS.

A

B

schneider-electric.com/contact

C

Innstilling av rekkevidde
Her kan du stille inn trinnløst inntil hvilken avstand ARGUS skal registrere bevegelser (inntil maks. 12 m).

1 Plasser tildekkingssegmentet i midten av linsen og
smekk den på plass øverst mellom kappen og linsen A.
2 Plasser tildekkingssegmentene nøyaktig over de
områdene du vil utelukke fra overvåkningen B.
3 Ved behov: Forminsk tildekkingssegmentene ved
de markerte posisjonene slik at bare den umiddelbare rekkevidden til linsen er i bruk C.
Bruk av tildekkingssegmenter påvirker registreringslysstyrken til ARGUS. Juster registreringslysstyrken på nytt.
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Kun tunnistin havaitsee liikettä, järjestelmä lähettää ennalta ohjelmoidun dataviestin ohjatakseen samanaikaisesti esimerkiksi valaistusta, sälekaihtimia tai
lämmitystä. Laite valvoo jatkuvasti huoneen kirkkaustasoa, jos valaistuksen ohjaus on toteutettu kirkkaudesta
riippuvalla liikkeentunnistuksella. Jos luonnonvaloa on
riittävästi, laite kytkee valaistuksen pois päältä vaikka
huoneessa olisi ihminen.
Ympäristön kirkkaustaso, josta lähtien ARGUS reagoi
liikkeisiin, voidaan määrittää tunnistuskirkkauden kiertokytkimellä. ARGUS on varustettu säädettävällä valotunnistimella, jossa kirkkauden raja-arvo voidaan valita
väliltä 10-1000 lux (ETS:ssä 10-2000 lux). Tunnistusalue
ja jälkikäyntiaika säädetään kahdella erillisellä kiertokytkimellä.
ARGUS on varustettu myös kahdella liikeilmaisimella.
Liikeilmaisimien herkkyys ja tunnistusalue säädetään
ETS:ssä.
ARGUS on varustettu integroidulla väyläliittimellä, jonka
virransyöttö tapahtuu KNX:n välityksellä.

Asennuspaikan valinta
• Asenna ARGUS vain asentoihin, jotka sallivat vaadittavan alueen optimaalisen valvonnan.

• Huomioi tunnistusalue: Asenna ARGUS seinään noin
2,20 m korkeudelle lattiasta. Poikkeava asennuskorkeus vaikuttaa tunnistusalueeseen.
• Asenna ARGUS sivusuunnassa liikesuuntaan nähden, jotta säteet leikkaavat toisensa mahdollisen kohtisuorasti.
m
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ARGUS-liiketunnistimen käyttö
hälytysjärjestelmien kanssa
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Liike-/läsnäoloilmaisimet eivät sovellu käytettäviksi hälytysjärjestelmän komponentteina.
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Liike-/läsnäoloilmaisimet voivat käynnistää väärän hälytyksen, jos asennuspaikka on huonosti
valittu.
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Käyttäjän turvallisuus
VAARA
Vakavien aineellisten vahinkojen ja henkilövahinkojen vaara, esim. tulipalon tai sähköiskun aiheuttamana, jos sähköasennus
tehdään epäasianmukaisesti.
Turvallisen sähköasennuksen voi suorittaa vain
henkilö, jolla on perustiedot seuraavilta aloilta:

• sähkökaapeleiden asentaminen

Liitännät, näytöt ja käyttölaitteet
A
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Nämä taidot ja kokemus ovat yleensä vain pätevillä ammattilaisilla, joilla on kokemusta sähköasennustekniikasta. Jos nämä vähimmäisvaatimukset
eivät täyty tai niitä ei joltakin osalta oteta huomioon, vastaat yksin kaikista aineellisista vahingoista ja henkilövahingoista.
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• KNX-verkkoihin kytkeminen ja niiden luominen
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C

– avotulet (esim. takka)
– esim. liikkuvat puut tai pensaikko, joiden lämpötila
poikkeaa ympäristön lämpötilasta.
– ikkunat, joiden lämpötila muuttuu nopeasti johtuen
vaihtelevasta auringonvalosta ja pilvisyydestä.
– suuret lämmönlähteet (esim. autot), jotka tunnistetaan ikkunoiden läpi.
– auringon valaisemat huoneet, joissa on heijastavia
esineitä (esim. lattia), joka voi aiheuttaa lämpötilan
nopean muutoksen.
– auringonvalon lämmittämät ikkunalasit

F

E

D

A Tunnistusalueen asetus
B Jälkikäyntiajan asetus

ARGUS-liiketunnistimen esittely

C Tunnistuskirkkauden asettaminen

ARGUS Presence 180/2.20 m (jäljempänä ARGUS) on
sisäkäyttöön tarkoitettu uppoasennettava KNX läsnäolotunnistin. Ilmaisin tunnistaa lämpölähteet, esim. ihmisen
180° tunnistusalueella 8 metriin saakka vasemmalla ja
oikealla puolella sekä noin 12 metriin saakka suoraan
edestä. ARGUS on tarkoitettu asennettavaksi 2,2 metrin
korkeuteen. Ilmaisin voidaan asentaa myös 1,1 metrin
korkeuteen, jolloin tunnistusalue puolittuu. Ilmaisin on
ryömintä-suojattu, joten se tunnistaa myös suoraan alapuolellaan tapahtuvan liikkeen.

E Ohjelmoinnin LED-valo

|

• Liikeilmaisimet voivat tunnistaa kaikkia lämpöä säteileviä kohteita. Valitse asennuspaikka, joka ei aiheuta
tarpeettomien lämpölähteiden tunnistamista, esim:
– tunnistusaluella palavat valot

• kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
• sähkölaiteasennukset

• Varmistaaksesi jatkuvan valvonnan, esim. pikän aulan, yksittäisten liikeilmaisimien havaitsemisalueiden
on leikattava toisensa.

D Ohjelmointipainike
F Väyläliitin

– linssin päällä kulkevat hyönteiset.
– koirat, kissat jne.
• Voit estää viallisen toiminnon asentamalla ARGUSjärjestelmän tuulenkestävään kytkinkoteloon. Käytettäessä kytkinkoteloita ja putkikaapelijärjestelmiä laitteen taakse tuleva ilmanvirtaus saattaa kytkeä
ARGUS-järjestelmän päälle.
• Vältä suoraa auringonvaloa. Suora auringonvalo voi
pahimmassa tapauksessa tuhota tunnistimen.

Määritetyt tunnistusalueet koskevat keskimääräisiä olosuhteita ja suositeltua asennuskorkeutta ja
ovat siten tarkoitettu vain ohjeellisiksi arvoiksi.
Tunnistusalue ja herkkyys voivat vaihdella suuresti lämpötilanvaihtelun myötä.
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Liike-/läsnäolotunnistimet aktivoituvat heti, kun ne havaitsevat liikkuvan lämmön lähteen. Tunnistimen voi aktivoida ihminen, mutta ne voivat myös aktivoitua eläinten,
puiden, autojen tai ikkunoiden lämpötilaerojen johdosta.
Asennuspaikka tulee valita väärien hälytysten ehkäisemiseksi siten, että ei-toivottuja lämpölähteitä ei tunnisteta (katso kohta „Asennuspaikan valinta“).

Jälkikäyntiajan asetus

ARGUS-laitteen asennus

Jälkikäyntiajalla määritetään, kuinka kauan kytketty sähkölaite pysyy päällä viimeksi havaitun liikkeen jälkeen.
Riippuen ETS-sovelluksesta, jälkikäyntiaika on joko asetettu ETS-ohjelmassa (muuttuja välillä 3 sekuntia ja 255
tuntia) tai suoraan ARGUS-järjestelmään (kuusi vaihetta
välillä 1 sekunti - 8 minuuttia).

Asennukseen tarvitaan kehys.
1 Kytke väyläjohdot väyläliitäntäpäätteeseen.
2 Sovita lukkorengas asennuskoteloon.

Liikeilmaisimien säätö
ARGUS on varustettu kahdella liiketunnistimella "A" ja
"B". Liiketunnistimien herkkyys ja tunnistusalue säädetään ETS:ssä.

Tekniset tiedot
Nimellisjännite:
KNX-liitäntä:
Tunnistuskulma:
Tasojen määrä:
Vyöhykkeiden määrä:
Liiketunnistimien määrä:
Suositeltu asennuskorkeus:
Tunnistusalue:

Tunnistuskirkkaus:

3 Pane ARGUS kehykseen.
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Kytkentäaika:

B

Näyttölaitteet:

A

Käyttölaitteet:

Alueiden estäminen
4 Kytke väyläliitäntä ARGUS-laitteen A väyläliittimeen.
5 Kiinnitä ARGUS ja kehys lukkorenkaaseen ja napsauta paikalleen.

Mikäli häiriölähteet (kuten valolähteet) kytkevät tahattomasti päälle liitetyt valolähteet, voit estää nämä alueet.
Säädä ARGUS-järjestelmän tunnistusalue kytkemällä,
siirtämällä tai lyhentämällä toimitettuja peitesegmenttejä.

A

B

C

Ympäristön lämpötila
Käyttö:
Varastointi:
Kuljetus:
Alustus:

ARGUS-järjestelmän käyttöönotto
1 Paina ohjelmointipainiketta.

IP-kotelointiluokka:

Ohjelmoinnin LED-valo syttyy.
2 Lataa fyysinen osoite ja sovellus ETS:stä.
Ohjelmoinnin LED-valo sammuu.
Sovelluksen lataus onnistui, laite on toimintakuntoinen.

1 Aseta peitesegmentti linssin keskiosaan ja napsauta se paikoilleen yläosasta suojuksen ja linssin välistä A.
2 Siirrä peitesegmentit tarkasti alueelle, jonka haluat
peittää tunnistukselta B.

ARGUS-järjestelmän asettaminen
Alueen, kirkkauden ja jälkikäyntiajan asetukset säädetään ARGUS-tunnistimen takaosassa. Asetukset voidaan säätää myös ETS:ssä.
Tunnistusalueen asetus
Tässä voit määrittää portaattomasti etäisyyden, johon
saakka ARGUS tunnistaa liikkeitä (enintään 12 m).

3 Voit tarvittaessa: Lyhentää peitesegmenttejä merkityistä kohdista, jotta vain linssin lähietäisyyttä käytetään C.
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Peitesegmenttien käyttö vaikuttaa ARGUS-järjestelmän tunnistuskirkkauteen. Säädä tunnistuskirkkaus uudelleen.

DC 24 V (+6 V / -4 V)
väyläliitäntäpääte
180°
6
46
2, säädettävissä sektorin mukaan (ETS)
2,20 m
noin 8 m oikea/vasen, noin 12
m eteen; rajaton säätö (kiertokytkin tai ETS)
rajaton säätö välillä 10 – 1 000
lux (kiertokytkin) tai 10 – 2 000
lux (ETS)
säädettävissä 6 vaiheessa,
noin 1 s – 8 min (kiertokytkin)
tai 1 s – 255 tuntia (ETS)
1 punainen ohjelmoinnin LEDvalo
1 ohjelmointipainike,
kiertokytkin kirkkauden,
alueen ja kytkentäajan tunnistamiseksi
-5 °C – +45 °C
-25 °C – +55 °C
-25 °C – +70 °C
viestinopeus on rajallinen,
minkä vuoksi dataviestin luominen onnistuu aikaisintaan
20 sekuntia alustuksen jälkeen.
IP 20

Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen.
Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja
ympäristöä mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilta.

Schneider Electric Industries SAS
Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakaspalveluun.
schneider-electric.com/contact

Tunnistuskirkkauden asetus
Tässä voidaan portaattomasti asettaa se ympäristön
kirkkaustaso, jossa ARGUS tunnistaa liikkeet ja suorittaa
kytkennän.
– Kuusymboli (vasen vaste) ARGUS tunnistaa liikkeen
vain silloin, kun on pimeää (n. 10 lux).
– Aurinkosymboli: ARGUS tunnistaa liikkeen noin 1 000
lux asti.
– Ääretön-symboli (oikea vaste): ARGUS tunnistaa liikkeet riippumatta ympäristön kirkkaustasosta.

1000 LUX

∞
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KNX ARGUS Tilstedeværelse 180/
2.20 m planmonteret
Betjeningsvejledning
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Hvis der registreres en bevægelse, sendes et datatelegram, der er defineret af programmeringen, til styreenheden, f.eks. lys, persienne eller varme samtidigt. Hvis
lyset styres af lysstyrkeafhængig bevægelsesdetektion,
overvåger enheden konstant lysstyrken i rummet. Hvis
der er tilstrækkeligt naturligt lys, slukker apparatet det
kunstige lys, selv om en person er tilstedeværende.
Omgivelseslysstyrken, som ARGUS detekterer bevægelser fra, kan indstilles med drejekontakten for detektionslysstyrke. For at gøre det er ARUGS udstyret med en
lysføler, hvis lysstyrketærskel kan indstilles mellem 10 og
1000 lux (i ETS fra 10 til 2000 lux). Rækkevidden og
overskridelsestiden kan indstilles på to yderligere drejekontakter.
ARGUS har også to bevægelsesfølere. Du kan indstille
deres sensitivitet og rækkevidde sektorspecifikt i ETS.
ARGUS har en integreret buskobler, og den forsynes
med strøm via KNX.

Valg af installationssted
• Montér kun ARGUS i positioner, som gør det muligt at
overvåge området optimalt.

• Vær opmærksom på detekteringsområdet: Installér
ARGUS på væggen i en højde på ca. 2,20 m over gulvet. En hvilken som helst monteringshøjde, som afviger herfra, påvirker rækkevidden.
• Installér ARGUS på tværs i forhold til bevægelsesretningen, så strålerne afbrydes så vertikalt som muligt.
m
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System Design
KNX ARGUS Tilstedeværelse 180/2.20 m planmonteret
Art.nr. MTN6302-60..

0
8
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Bevægelses-/tilstedetværelsesdetektorer er ikke
egnede til anvendelse som komponenter i et
alarmsystem.
Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer kan udløse falske alarmer, hvis installationsstedet er blevet valgt uheldigt.

4
2
0
8m

KNX ARGUS Tilstedeværelse 180/2.20 m planmonteret
Art.nr. MTN6304.., MTN6306..

Anvendelse af ARGUS ifbm.
alarmsystemer
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System M

2,2

12 m
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FARE
Fare for alvorlige skader på udstyret og fysiske kvæstelser, f.eks. fra brand eller elektrisk
stød, pga. ukorrekt elektrisk installation.
En sikker elektrisk installation kan kun garanteres, hvis den ansvarlige har den grundlæggende
viden på følgende områder:
• Tilslutning til installationsnetværker
• Tilslutning af forskellige elektriske apparater
• Trækning af elektriske kabler

Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer tændes, så
snart de registrerer en varmekilder, der bevæger sig. Det
kan være en person, men også dyr, træer, biler eller
forskelle i temperaturer i vinduer. For at undgå falske
alarmer skal installationsstedet vælges, så uønskede
varmekilder ikke kan registreres (se afsnittet „Valg af installationsstedet“).

• Tilslutning og oprettelse af KNX-netværker
Det er normalt kun kvalificerede fagfolk, som er
uddannet inden for elektrisk installationsteknologi, der har disse kvalifikationer og denne erfaring.
Hvis disse minimumskrav ikke overholdes eller
på nogen som helst måde ikke respekteres, vil I/
du som de/den eneste blive holdt ansvarlig(e) for
alle skader på udstyret eller fysiske kvæstelser,
som måtte resultere heraf.
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– Åben ild (f.eks. ildsteder)
– Træer, buskads, etc., hvis temperatur afviger fra deres omgivelser.
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A Indstilling af rækkevidde
C Indstilling af detekteringslysstyrke

ARGUS Tilstedeværelse 180/2,20 m planmonteret (betegnes nedenfor som ARGUS) er en planmonteret KNXtilstedeværelsesdetektor til indendørs installation. Den
detekterer varmekilder i bevægelse, f.eks. mennesker,
inden for en radius på 180° og indtil en afstand på ca. 8
m til højre og venstre og ca. 12 m til fronten. ARGUS er
beregnet til installation ved en højde på 2,2 m. En monteringshøjde på 1,1 m er også mulig, selvom det halverer
området. Med krybebeskyttelse registreres der også bevægelse direkte under enheden.
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De specificerede rækkevidder henviser til gennemsnitlige forhold for den anbefalede monteringshøjde og er derfor vejledende værdier.
Rækkevidden og sensitiviteten kan variere meget, når temperaturen svinger.

– Vinduer, hvor påvirkningen af skiftevis sollys og
skyer kan medføre hurtige ændringer i temperaturen.
– Store varmekilder (f.eks. biler), som registreres gennem vinduer.
– Soloplyste rum med reflekterede objekter (f.eks.
gulvet), som kan være årsag til en hurtig ændring af
temperaturen.

B Indstilling af overskridelsestid

Introduktion til ARGUS

• Bevægelsesdetektorer kan detektere alle objekter,
som udsender varme. Du bør vælge et installationssted, som ikke er årsag til at der detekteres uønskede
varmekilder, f.eks.:
– Tændte lamper i detekteringsområdet

Tilslutninger, displays og
betjeningselementer
A

• For at sikre en fortsat overvågning af f.eks. en lang
gang skal detekteringsområderne for de enkelte bevægelsesdetektorer overlappe hinanden.

D Programmeringsknap
E Programmeringslysdiode
F Bustilslutning

– Vinduesruder opvarmet af sollys
– Insekter, der bevæger sig over linsen.
– Hunde, katte osv.
• For at forebygge fejldrift skal ARGUS installeres i en
vindafskærmet relæboks. Med relæbokse og rørkablingssystemer kan luftstrømningen på bagsiden af
udstyret udløse ARGUS.
• Undgå direkte sollys. Det kan i ekstreme tilfælde
ødelægge føleren.
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Af hensyn til din sikkerhed

Indstilling af overskridelsestid

Installation af ARGUS
Det er nødvendigt med en ramme til installationen.
1 Tilslut busledningerne til buskonnektoren, sort/rød.
2 Montér holderingen på installationsdåsen.

Overskridelsestiden angiver hvor lang tid den tilsluttede
belastning skal forblive tilkoblet, efter den sidste bevægelse er blevet detekteret. Afhængigt af ETS-programmet indstilles overskridelsestiden enten i ETSprogrammet (på en tid mellem 1 sekund og 255 timer) eller direkte på ARGUS (seks trin af ca. 1 sekund til ca. 8
minutter).
Indstilling af bevægelsesfølere
ARGUS har to bevægelsesfølere "A" og "B". Du kan indstille deres sensitivitet og rækkevidde sektorspecifikt i
ETS.

3 Sæt ARGUS ind i rammen.
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A

Blokering af områder
4 Sæt busterminalen på busforbindelsen A på ARGUS.
5 Sæt ARGUS sammen med rammen ind i holderingen, og klik den på plads.

Hvis kilder til interferens (som f.eks. lyskilder) tænder det
tilsluttede belysningsarmatur utilsigtet, kan du blokere
disse områder. Justér detektionsområdet for ARGUS
ved at anvende, flytte eller afkorte de medfølgende dæksegmenter.

A

B

C

Idriftsættelse af ARGUS
1 Tryk på programmeringsknappen.
Programmeringslysdioden lyser.
2 Indlæs den fysiske adresse og programmet
i enhedenvia ETS.
Programmeringslysdioden slukker.

1 Placér dæksegmentet på midten af linsen, og klik
det på plads foroven mellem hætten og linsen A.

Programmet blev indlæst, apparatet er driftsklart.

Tekniske data
Mærke spænding:
DC 24 V (+6 V / -4 V)
KNX-tilslutning:
Buskonnektor, sort/rød
Detekteringsvinkel:
180°
Antal niveauer:
6
Antal zoner:
46
Antal bevægelsesfølere: 2, indstillelige iht. sektor (ETS)
Anbefalet monteringshøjde:
2,20 m
Rækkevidde:
ca. 8 m til højre/venstre,
ca.12 m til fronten, uendelig
indstilling (drejekontakt eller
ETS)
Detekteringslysstyrke: uendelig indstilling fra ca. 10
lux til ca. 1000 lux (drejekontakt) eller fra 10 lux til 2000 lux
(ETS)
Overløbstid:
indstillelig på 6 trin fra ca.
1 sek. til ca. 8 min. (drejekontakt) eller fra 1 sek. til 255 timer
(ETS)
Displayelementer:
1 rød programmeringslysdiode
Betjeningselementer:
1 programmeringsknap
drejekontakt for detekteringslysstyrke, rækkevidde og overløbstid
Omgivelsestemperatur
Drift:
-5 °C til +45 °C
Opbevaring:
-25 °C til +55 °C
Transport:
-25 °C til +70 °C
Initialisering:
På grund af begrænsningen af
telegramhastigheden kan et telegram tidligst oprettes 20 sekunder efter initialiseringen.
Kapslingsklasse:
IP 20
Bortskaf apparatet separat fra husholdningsaffaldet på et officielt deponeringssted. Professionelt genbrug beskytter personer og
miljøet mod potentielle negative effekter.

2 Flyt dæksegmenterne præcist til det område, som
du ønsker at blokere fra detektion B.

Indstilling af ARGUS
Du kan indstille området, registreringens lysstyrke og efterbrændtiden på bagsiden af ARGUS. Disse indstillinger kan også foretages i ETS.

3 Om nødvendigt: Afkort dæksegmenterne ved de
markerede positioner, så kun området af linsen, der
er tæt på, anvendes C.

|

Indstilling af rækkevidde
Her kan du indstille afstanden, som ARGUS registrerer
bevægelser indtil (op til maks. 12 m), uendeligt.

Brug af dæksegmenter påvirker detektionslysstyrken for ARGUS. Indstil detekteringslysstyrken
igen.

Schneider Electric Industries SAS
Kontakt kundeservicecentret i dit land, hvis du har tekniske spørgsmål.
schneider-electric.com/contact

Indstilling af detekteringslysstyrke
Her kan du indstille det omgivende lysstyrkeniveau, hvor
ARGUS registrerer bevægelser og udløser en koblingsprocedure, uendeligt.
– Månesymbolet (venstre stop): ARGUS registrerer kun
bevægelser, når det er mørkt (ca. 10 lux).
– Solsymbol: ARGUS registrerer bevægelser indtil ca.
1000 lux.

10 LUX

1000 LUX

∞

V6304-751-01 10/16

– Uendelighedssymbol (højre stop): ARGUS registrerer
bevægelser uanset den omgivende lysstyrke.

