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B.E.G. LUXOMAT® LC-Click

Instrukcja obsługi i montażu czujnika ruchu LUXOMAT® LC-Click

Dziękujemy państwu za za-
kup czujnika LUXOMAT® LC. 
Wybraliście wysokojakościo-
wy produkt firmy B.E.G., wy-
produkowany, przebadany i 
zapakowany z dołożeniem 
najwyższych starań.

Proszę przeczytać poniższe instrukcje przed przystą-
pieniem do montażu urządzenia. Zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych ma-
jących na celu udoskonalenie produktu.

UWAGA
Wszystkie prace obejmujące kontakt z zasilaniem z 
sieci 230 V powinny być przeprowadzone przez wy-
kwalifikowanego elektryka!
Przed rozpoczęciem należy odłączyć zasilanie!
Proszę mieć świadomość, że LUXOMAT® LC nie po-
winien być uważany za czujnik antywłamaniowy/
kontroli dostępu, ponieważ nie jest wyposażony w 
ochronę przed manipulacją przez osoby niepowoła-
ne, w rozumieniu przepisów VDS.

LUXOMAT® LC-Click biały brązowy czarny
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1. OPIS DZIAŁANIA
Czujniki ruchu LUXOMAT® to pasywne urządzenia 
podczerwieni, które reagują na zmiany w promie-
niowaniu cieplnym w swoim obszarze detekcji (po-
ruszające się źródła ciepła). Osoby lub inne źró-
dła ciepła (np. zwierzęta, pojazdy), poruszające 
się w obszarze detekcji, zostają wykryte i włącza 
się np. podłączone oświetlenie.
Gdy dana osoba (źródło ciepła) opuszcza obszar 
detekcji lub pozostaje bez ruchu, czujnik ruchu LU-
XOMAT® wyłącza podłączone oświetlenie po upły-
wie dowolnie zaprogramowanego czasu załącze-
nia.
Po upływie zaledwie 3 sekund od wyłączenia, czuj-
nik ruchu można ponownie aktywować.
Czujniki ruchu LUXOMAT® są wyposażone w so-

czewki Fresnela, które determinują wielkość i kształt 
obszaru detekcji. Soczewka Fresnela dzieli obszar 
detekcji na dwie strefy detekcji (strefa bliska i da-
leka), a następnie te strefy na poszczególne seg-
menty.
Elektronika sensora łączy promieniowanie cieplne 
w poszczególnych strefach/segmentach i reaguje 
na zmiany w natężeniu tego promieniowania. 

WAŻNE:
•  Te zmiany są najsilniejsze, gdy osoby (źródła cie-

pła) poruszają się wchodząc lub wychodząc z 
poszczególnych segmentów, tzn. kiedy ruch od-
bywa się pod kątem prostym do czujnika ruchu. 
Można uzyskać zasięg od ok. 12m.

•  Jeżeli osoba (źródło ciepła) porusza się we-
wnątrz segmentu, np. prosto w kierunku czujni-
ka ruchu LUXOMAT®, istotna zmiana w promie-
niowaniu cieplnym pojawi się tylko w momencie 
przejścia ze strefy bliskiej do dalekiej (lub na od-
wrót). To jednakże odpowiada odległości zaled-
wie 2 – 4m od sensora.

•  Te zakresy odnoszą się do wysokości montażu 
2,50m i temperatury otoczenia 18°C.

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczy-
tać i uwzględnić następujące uwagi:
•  Czujniki ruchu LUXOMAT® LC-Click nadają się 

tylko do montażu naściennego.
•  Przed wyznaczeniem miejsca i wysokości mon-

tażu proszę dokładnie rozeznać warunki lokal-
ne takie jak odległość od ulicy lub sąsiedniej po-
sesji.

•  Najlepsze działanie uzyskuje się przy montażu 
urządzenia bokiem do kierunku ruchu. Przy pod-
chodzeniu bezpośrednio na wprost czujnika ist-
nieje możliwość wejścia względnie daleko w ob-
szar detekcji.

•  Należy upewnić się, że nic nie przesłania pola 
detekcji, gdyż promieniowanie podczerwone nie 
przenika przez obiekty.

•  Należy dopilnować, aby urządzenie było osło-
nięte od deszczu, wiatru i bezpośredniego świa-
tła słonecznego.B.E.G.
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
•  Zasilanie 230V +6% / -10%
•  Moc załączania 1000W cos(ϕ) =1
• Zasięg  12m
• Rodzaj instalacji tylko montaż naścienny
•  Kąt detekcji 140° / 200°
• Ustawienia czasu ok. 4 sek. – 10 min.
• Przełącznik fotoelektryczny: ok. 2 - 1000Lux
• Wymiary 90 x 84 x 67mm
• Stopień ochrony IP44 / II
• Obudowa: poliwęglan stabilizowany UV
• Moc załączania
 Obciążenie omowe 4,35A
 Żarówki 1000W
Nieskompensowane świetlówki fluorescencyjne: 
500VA cos(ϕ) = 0,5
Lampy halogenowe 1000W (230V)
Lampy halogenowe z transformatorem: 500VA
Temperatura pracy -25°C up do + 50°C

UWAGA: Wszystkie prace obejmujące kontakt z 
zasilaniem z sieci 230 V powinny być przeprowa-
dzone przez wykwalifikowanego elektryka!

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMV)
W przypadku umieszczenia czujnika w bezpośred-
nim sąsiedztwie urządzeń transmitujących fale ra-
diowe o dużej mocy (np. przenośne telefony, H.A-
.M., radiostacje używane w taksówkach, policji, 
straży pożarnej, pogotowiu itp.), istnieje możliwość 
fałszywej aktywacji włącznika. Nie grozi to jednak 
uszkodzeniem elektroniki sensora. Automatyczne za-
łączenie sensora zostanie wyłączone, gdy tylko źró-
dło zakłóceń radiowych zaprzestanie transmisji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW –  
PORADY PRAKTYCZNE

1. Lampa się nie zaświeca
Przyczyna - Działanie
Lampa jest wadliwa

- Wymienić żarówkę.
Brak zasilania sieciowego

- Sprawdzić bezpieczniki.
Próg załączenia włącznika zmierzchowego jest nie-
prawidłowy. 

-  Poprawnie wyregulować czułość włącznika 
zmierzchowego obracając tarczą.

Obszar detekcji nieprawidłowo ustawiony

- Ustawić prawidłowo obszar detekcji.
Urządzenie zamontowane za wysoko

-  Zamontować na zalecanej wysokości (2,50m)
Soczewka czujnika PIR zabrudzona lub przysłonięta 
innymi obiektami

- Wyczyścić soczewkę lub usunąć obiekty.

2. Opóźniona aktywacja lampy
Urządzenie zamontowane za wysoko

-Zamontować na zalecanej wysokości (2,50m).
Detekcja możliwa tylko przy bezpośrednim podcho-
dzeniu w linii czujnika 

-  Zamontować czujnik w taki sposób, aby wykry-
wane było również podchodzenie z boku.

3. Lampa pozostaje stale zaświecona
Stała aktywność termiczna w obszarze detekcji

-  Usunąć źródło ciepła z obszaru detekcji.
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie czujnika 
zakrywając całkowicie soczewkę (światło powinno 
się wyłączyć po upływie pewnego czasu).

Czujnik ruchu jest połączony równolegle z łączni-
kiem umożliwiającym ręczne załączanie 

-  Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie 
łącznika.

4.  Źródło światła pozostaje włączone przez długie 
okresy, gdy nikogo nie ma w pobliżu

Permanentny wpływ źródeł ciepła w obszarze detek-
cji (drzewa, krzewy poruszane wiatrem, obecność 
zwierząt takich jak koty i psy w obszarze detekcji)

-  Zmniejszyć obszar detekcji czujnika obracając 
głowicę w dół lub zasłaniając jej fragmenty dołą-
czonymi przesłonami.

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne na  
soczewkę czujnika

-  Osłonić soczewkę od bezpośredniego światła  
słonecznego.

Czujnik zamontowany nad wyciągiem wentylacyjnym
- Zmienić miejsce zamontowania czujnika.

5.  Ograniczenie zasięgu (poniżej minimum 
podanego w specyfikacji)

Wysokość montażu nie jest optymalna
-  Zmienić odpowiednio wysokość montażu (2,50m).

Ludzie poruszają się bezpośrednio w kierunku czujnika
-  Zamontować czujnik w taki sposób, aby podcho-
dzenie z boku było również wykrywane.

Strome powierzchnie
- Odpowiednio wyregulować głowicę sferyczną.

6. Brak reakcji na pojazdy
Pojazdy nie emitują ciepła
Pojazdy są dobrze izolowane  
(wyposażeniem tłumiącym).

•   Proszę zachować odległość co najmniej 1m od 
podłączonego oświetlenia i nie kierować żad-
nych źródeł światła bezpośrednio w stronę czuj-
nika ruchu, aby nie zakłócać pracy wbudowane-
go czujnika zmierzchowego.

•  Nigdy nie należy podłączać równolegle więcej 
niż 2 urządzeń LUXOMAT® LC-Click, aby unik-
nąć ewentualnej fałszywej aktywacji. 

•  Ten czujnik ruchu jest automatycznym włączni-
kiem światła, który nie nadaje się do stosowa-
nia jako urządzenie antywłamaniowe lub ostrze-
gawcze. Do tych celów przeznaczone są spe-
cjalne produkty z atestem VDS.

3. MONTAŻ
Najpierw proszę roz-
dzielić dwie części 
obudowy i podłączyć 
przewody zgodnie z 
opisem zacisków. 

Następnie zamontować podstawę na twardym i 
stabilnym podłożu, przy pomocy dwóch śrub i za-
łączonych pierścieni.

Wyregulować gło-
wicę detekcji pozio-
mo lub pionowo, 
aby uzyskać opty-
malny obszar detek-
cji. Obszar detek-
cji czujnika można 
zmniejszyć korzy-
stając z dołączo-
nych przesłon.

WAŻNE: Zawsze należy instalować LUXOMAT®  
LC-Click w taki sposób aby elementy regulacji były 
skierowane w dół.

3.  REGULACJA POZIOMU OŚWIETLENIA I  
USTAWIENIA CZASU

1. Ustawienia czasu (od 4 sek. do 10min.)
Obracając tarczą regulującą zgodnie z ruchem 
zegara można zwiększyć nastawiany czas.
Obracając tarczą przeciwnie do ruchu zegara 
można zmniejszyć nastawiany czas.

2. Przełącznik fotoelektryczny  
(od 2 do 1000 luksów)
Obracając tarczą przeciwnie do ruchu zegara można 
ustawić tryb dzienno-nocny (1000 luksów)
Obracając tarczą przeciwnie zgodnie z ruchem 
zegara można ustawić tryb nocny (2 luksy)

4. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

5. OBSZAR DETEKCJI
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