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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΩΝ 
PIR 450 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
Σήματα προειδοποιήσεων και κινδύνου 

Κίνδυνος: Αυτό το σήμα καταδεικνύει συνθήκες και ενέργειες που μπορεί να θέσουν 
σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη ζωή του χρήστη. 
 
Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 
Προσοχή: Αυτό το σήμα καταδεικνύει συνθήκες ή ενέργειες που μπορεί να 
καταστρέψουν το όργανο καθώς και την ακρίβεια των μετρήσεων. 

 
 
Πριν την εγκατάσταση 
 

Προσοχή: Πρέπει να γνωρίζετε πως η εγκατάσταση του PIR 450 πρέπει να 
γίνει από ειδικευμένο τεχνικό. Η εγκατάσταση του συστήματος από μη 
εξειδικευμένο άτομο που δεν γνωρίζει τον κανονισμό ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και τους κανόνες ασφαλείας αυτών ενέχει σοβαρούς κινδύνους 
ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και  πυρκαγιάς. 

Προσοχή: Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν προχωρήσετε 
στην εγκατάσταση του PIR 450 . Βεβαιωθείτε πως έχετε τα κατάλληλα 

εργαλεία πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του.  
Προσοχή: Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει τον γενικό 
διακόπτη παροχής ηλεκτρικής τάσης του κτιρίου. Ποτέ μην τροφοδοτήσετε 
με τάση την ηλεκτρική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια σύνδεσης του PIR 

450. Αν τροφοδοτήσετε με τάση δίκτυο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή σοβαρό ατύχημα.  
Βεβαιωθείτε πως όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά πριν τροφοδοτήσετε 
με τάση για πρώτη φορά το σύστημα. 
 

Το PIR 450 έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει μόνο ωμικό φορτία (λαμπτήρες 
πυράκτωσης) ή λάμπες LED που συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η μέγιστη ισχύς του φορτίου που μπορεί να ελεγχτεί με 
τάση τροφοδοσίας 230V AC είναι 1200 Watts για λάμπες πυράκτωσης ή 500 Watts 
για λάμπες LED. 
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Ηλεκτρική συνδεσμολογία 

 
Καφέ καλώδιο:  φάση (L) 
Μπλέ καλώδιο ή πράσινο: Ουδέτερος (Ν) 
Κόκκινο: Φορτίο 
 
Εύρος ανίχνευσης κίνησης 
Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης κίνησης είναι 12m. Η μέγιστη ευαισθησία 
επιτυγχάνεται όταν η κίνηση είναι πλευρική σε σχέση με το πεδίο ανίχνευσης και η 
ελάχιστη ευαισθησία όταν η κίνηση είναι κατά μέτωπο (κάθετα προς τον ανιχνευτή). 
 

 
 
Ρύθμιση κατωφλίου φωτός και χρονική καθυστέρηση 
Με το ρυθμιστικό φωτεινότητας ορίζεται την φωτεινότητα 
κάτω από την οποία θα ενεργοποιείται ο ανιχνευτής. 
Ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης και την εποχή του 
χρόνου  μπορεί να χρειαστεί αρκετός πειραματισμός μέχρι 
να επιτύχετε την ιδανική ρύθμιση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγκατάσταση 
Προσοχή καθ’όλη την διάρκεια της εγκατάστασης και 
συνδεσμολογίας δεν θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική τάσης στις 
καλωδιώσεις. Βεβαιωθείτε πως σε καμία περίπτωση δεν θα 
υπάρχει τάση στην ηλεκτρική εγκατάσταση όταν συνδέεται τον 
PIR 450 με το φορτίο που ελέγχει. 
 
Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα σημείο που δεν 
βρέχετε άμεσα και μπροστά του δεν υπάρχουν κινούμενα 
αντικείμενα (πχ κλαδιά δέντρων). 
Το ιδανικό ύψος είναι από 1 έως 3 m.  
 
 
 
 
 
 
 

Ρύθμιση χρονικής 
καθυστέρηση 

Ρύθμιση 
κατωφλίου 
φωτεινότητας 
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ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 Για τον καθαρισμό του περιβλήματος  να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστα 
υγραμένο με νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά σπρέι κλπ μιας και 
μπορεί να καταστρέψετε το περίβλημα των συσκευών.  
 Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr  
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 
216 4003900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr  
 Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 
 


