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Imagens ilustrativas
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Produto de alta tecnologia e de fácil instalação, contém um sistema de 
detecção por infravermelho, o qual detecta o deslocamento de calor. 
Serve para ligar e desligar lâmpadas conforme o movimento de pessoas 
pela área de cobertura do sensor. Circuito com fotocélula, ou seja, pode 
ser ajustado para funcionar somente a noite (sem a luz do dia). Ideal para 
substituição de interruptores convencionais. Este produto pode 
economizar até 60% de energia elétrica.

Garantia:
Este produto possuí garantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição.
Produto quebrado ou uso indevido (instalação incorreta) não será concedida a garantia.

Embalagem:

CARACTERÍSTICAS:
Tensão:100-240V (bivolt automático);
Potência máxima: 
Ÿ 127V: 600W (lâmpada incandescente e halógena); 300W (lâmpada 

LED); 200W (lâmpada fluorescente);
 220V: 1100W (lâmpada incandescente e halógena); 500W 
(lâmpada LED); 300W (lâmpada fluorescente);

Freqüência de 50-60Hz;
Fusível de proteção: 5A;
Consumo: 5mA;
Alcance de detecção: 12m (<24°C);
Ângulo de detecção: 110º;
Velocidade de detecção: 0,6 - 1,5m/s;
Grau de proteção: Ip65;
Temperatura ambiente: -10° à 40°C;
Umidade do ambiente: < 93%;
Temporização: 10s mínimo à 10 minutos máximo;
Fotocélula : 10 à 2.000 lux;
Altura para instalação: 1.8m à 4.0m.

INSTALAÇÃO:
Ÿ Antes de instalar, desligue o disjuntor de alimentação da rede elétrica para evitar choques ou 

curto-circuito;
Ÿ Fazer a ligação dos fios conforme figura 2;
Ÿ Fixar o sensor no ponto desejado, atendendo a especificação do produto;
Ÿ Ligue novamente o disjuntor de alimentação.

Qtde Qtde Peso Individual Média Master

(und.) Comp. Larg. Alt. (und.) Kg Comp. Larg. Alt. EAN13 EAN14 EAN14

SP0403 Branco 100-240V 1 26,0 9,0 5,8 30 8,5 48,0 31,0 45,0 7898214963340 17898214963347 27898214963344

SP0405 Preto 100-240V 1 26,0 9,0 5,8 30 8,5 48,0 31,0 45,0 7898214963678 17898214963675 27898214963672

Código de Barras

TensãoProduto

Embalagem Individual (Blister)

Dimensões (cm) Dimensões (cm)COR

Embalagem Master (Caixa) 
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Ÿ Ajuste de temporização: Para ajustar basta girar o botão TIME no sentindo horário, para 
aumentar o tempo em que a lâmpada ficará ligada. Veja figura 1. Em caso de uso com lâmpada 
fluorescente é recomendado ajustar o tempo para 08 minutos, evitando a redução da vida útil da 
lâmpada.

Ÿ Ajuste da fotocélula: este produto vem de fábrica com a fotocélula desligada, ou seja, o aparelho 
funcionará independente se é dia ou noite. Se desejar que o sensor passe a funcionar somente a 
noite, basta girar o botão LUX no sentindo anti-horário, conforme figura 1.

Ÿ Ajuste da sensibilidade: este produto vem de fábrica com o ajuste de sensibilidade no máximo , 
se desejar diminuir o alcance de detecção basta girar o botão « SENS» no sentindo anti-horário 
até o ponto que atenda sua necessidade.

Ÿ Este produto deve ser instalado na posição vertical para seu perfeito funcionamento. A altura ideal 
para fixação deste sensor é de 2,50m.

OBS: Caso este produto deixe de funcionar, verifique o fusível, se estiver queimado, substitua-o por 
outro de mesma capacidade. Se persistir o problema, verifique a potência das lâmpadas ligadas á 
ele. As mesmas não devem exceder a potência máxima especificada.

NOTA: O Uso deste sensor em sistema de chaveamento por contactora é necessário a utilização de 
«um supressor de ruído» Ligado em paralelo á bobina da contactora. A não utilização deste 
supressor de ruídos poderá ocasionar falsos acionamentos do sensor.

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

Ÿ Lâmpada não acende, verificar:
            o disjuntor de alimentação da rede elétrica;
            a ligação dos fios de sensor, conforme figura2;
            o fusível do sensor;
            a posição do botão « LUX « ( fotocélula ), se está na posição dia ou noite;
            se a lâmpada está queimada.
Ÿ Baixa Sensibilidade, verificar:
            o botão «SENS» se está na posição de menor sensibilidade;
            se a temperatura ambiente está muito alta, ( Ver características )
            a altura da instalação do sensor;
            a orientação dos movimentos se estão corretos,(conforme figura 3).
Ÿ Caso não seja encontrado algum destes problemas acima relacionados, favor retornar ao 

estabelecimento onde adquiriu e solicitar a troca.

CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO:
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Obs: as informações contidas nesta folha de características
         poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Figura 3
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ÁREA DE COBERTURA:
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