
Instrukcja obs³ugi  

I. Przeznaczenie

oœwietlenie zewnêtrzne budynków, oœwietlenie ulic, oœwietlenie wystaw, witryn, reklam ró¿nego rodzaju,
sterowniki w systemach zamykania i otwierania rolet, ¿aluzji okiennych, oraz inne za³¹czane o zachodzie
i wy³¹czane o wschodzie s³oñca lub odwrotnie.

II. W³aœciwoœci AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4

   >>  Du¿a moc  ³¹czeniowa 16A (4000 W) 250VAC, 16A (384 W) 24VDC
   >>  du¿y pr¹d rozruchowy (odpornoœæ na pr¹d udarowy 100 A)
   >>  dowolnoœæ po³¹czeñ:       
         > styki przekaŸnika wykonawczego (jeden styk zwierny - NO,  jeden styk rozwierny – NC) galwanicznie    
           odseparowane, co umo¿liwia po³¹czenia w ró¿nych konfiguracjach 
  >>   precyzyjna regulacja logarytmiczna ( :
         > 100...1000 lx           -  standardowy, za³¹czania/wy³¹czania reklam, itp..
         > 1000...10 000 lx       -  przedzia³ za³¹czania/wy³¹czania ¿aluzji, rolet, itp..
         > 10 000...100 000 lx   - przedzia³ za³¹czania/wy³¹czania instalacji fotowoltaicznych (solarów), itp.
   >>  proporcjonalna histereza zale¿na od natê¿enia oœwietlenia
   >>  sygnalizacja œwietlna (LED), na p³ycie czo³owej STEROWNIKA TS-41, informuj¹ca o stanie pracy:
         >  LED zielony - sygnalizacja obecnoœci napiêcia zasilania 230V na zaciskach LN                                                    
         >  LED czerwony  mrugajacy - sygnalizacja (bez opóŸnienia)  przekroczenia  ustawionego (ustawianego)             
             progu natê¿enia  oœwietlenia
         >  LED niebieski - sygnalizacja prze³¹czenia - za³¹czenia (styk 1-2), roz³¹czenia (styk 2-3)  
   >>  monta¿ na szynie 35mm - jeden modu³ 18 mm.
  W STEROWNIKU TS-41 zastosowany zosta³ wyspecjalizowany przekaŸnik G2RL-1-E-HR firmy OMRON, 
przeznaczony do za³¹czania ró¿norodnych lamp oœwietleniowych. Specjalna konstrukcja umo¿liwia skuteczne 
za³¹czanie lamp o pr¹dzie rozruchowym  do 100 A.  
   

    AUTOMAT ZMIERZCHOWY TS-41-3.4 przeznaczony jest do samoczynnego za³¹czenia odbiornika z chwil¹ 
zapadniêcia zmierzchu i wy³¹czenia go o œwicie lub odwrotnie (styki NO,NC). Odbiornikami mog¹ byæ: 

W sk³ad AUTOMATU wchodzi:
  >> STEROWNIK TS-41 - montowany w skrzynce rozdzielczej na szynie 35 mm (jeden modu³ 18 mm)               
  >> CZUJNIK ZEWNÊTRZNY w puszce (IP65) z d³awikiem. Przeznaczony do monta¿u na œcianie lub innej 
pionowej powierzchni za pomoc¹ dwóch wkrêtów (w zestawie). D³ugoœæ przewodów ³¹cz¹cych STEROWNIK 
TS-41 z czujnikiem mo¿e wynosiæ do 1000m (dla przewodów o przekroju 2 x 0,5mm ).
      CZUJNIK posiada charakterystykê zbli¿on¹ do charakterystyki ludzkiego oka.

charakterystykê zbli¿on¹ do charakterystyki ludzkiego oka)

      Ze  wzglêdu na ochronê œrodowiska, nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych urz¹dzeñ  elektrycznych
 i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Zu¿yty sprzêt nale¿y oddaæ bezp³atnie do 
punktów   zbiórki  w   celu   recyklingu.   Wszelkie  informacje  na   ten  temat  mo¿na  otrzymaæ
 u sprzedawców, dystrybutorów, producenta lub w internecie. Opakowanie wyrobu wykonane 
jest z materia³ów ekologicznych.Taœma pakowa z PCV bêdzie wykorzystana do wyczerpania 
zapasów. 

AUTOMAT ZMIERZCHOWY TS-41-3.4 spe³nia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej:                                                                                                                                      
- LVD 2014/35/UE - Dyrektywa niskonapiêciowa z dnia 26 lutego 2014r.                                        
- EMC 2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilnoœci elektromagnetycznej z dnia 26 lutego 2014r.

V.Naprawa i konserwacja

   Wszelkie naprawy AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4 wykonuje producent. Urz¹dzenie nie wymaga 
¿adnych zabiegów konserwacyjnych. Gdy czujnik zostanie zanieczyszczony, nale¿y wyczyœciæ go czyst¹ wilgotn¹ 
szmatk¹. Urz¹dzenie nie wymaga ¿adnych dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.  

VI. Karta gwarancyjna

   Producent  udziela  gwarancji  na  poprawne dzia³anie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4. Okres 
gwarancji wynosi 36 miesiêcy od daty sprzeda¿y. Gwarancjê przed³u¿a siê o czas wykonania naprawy. Naprawy 
gwarancyjne wykonuje bezp³atnie producent po dostarczeniu AUTOMATU do producenta. Niew³aœciwa 
eksploatacja urz¹dzenia lub samodzielne dokonywanie w nim przeróbek powoduje utratê gwarancji.
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Rys. 3.: Schematy pogl¹dowy zasady dzia³ania AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4
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   III. Monta¿

   Pod³¹czenie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4 mo¿e wykonaæ wy³¹cznie osoba uprawniona do 
obs³ugi instalacji elektrycznych. Nale¿y pamiêtaæ o prawid³owym doborze zabezpieczeñ. 
    Na przednim panelu STEROWNIKA TS-41 widoczne s¹  trzy  informacyjne  lampki  LED:  zielona,  czerwona
 i niebieska oraz pokrêt³o do ustawiania  progu  zadzia³ania  w zakresie  od 1 do 1000 lx.  Na  bocznych  œciankach 
STEROWNIKA TS-41 znajduj¹ siê schematy pod³¹czenia oraz charakterystyka regulacyjna.
    W celu pod³¹czenia AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4 nale¿y:
1. zamontowaæ STEROWNIK TS-41 w rozdzielni na szynie 35 mm
2.  zamocowaæ CZUJNIK za pomoc¹ dwóch wkrêtów, na pionowej œcianie.
     Przewód przy³¹czeniowy wprowadziæ od do³u do puszki przez d³awicê PG9
     i pod³¹czyæ do listwy zaciskowej. Po zamontowaniu i przykrêceniu
     Przewodów  do listwy zaciskowej, skrêciæ szczelnie d³awicê PG9.    
               

Rys. 2.: Schematy pod³¹czenia AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4.
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IV. Dane techniczne

Znamionowe napiêcie zasilania LN

Czêstotliwoœæ znamionowa

Maksymalny pr¹d obci¹¿enia (moc):

> obci¹¿enie rezystancyjne

> lampy ¿arowe

> lampy halogenowe

> lampy jarzeniowe

> lampy energooszczêdne i LED

Chwilowy pr¹d rozruchowy

Styki wykonawcze

Znamionowy pobór mocy 

Zakres regulacji logarytmicznej

Histereza

OpóŸnienie za³¹czania i wy³¹czania

Trwa³oœæ mechaniczna

Stopieñ ochrony STEROWNIKA

Monta¿ STEROWNIKA

Pozycja pracy STEROWNIKA

Temperatura pracy STEROWNIKA

Masa STEROWNIKA

Stopieñ ochrony CZUJNIKA 

Wymiary CZUJNIKA

Monta¿ CZUJNIKA

Pozycja pracy CZUJNIKA

D³ugoœæ przewodu do CZUJNIKA

Temperatura pracy CZUJNIKA

230V AC, + 10%, - 15%

50Hz

16A, AC1 (4 000 W) 

10A (2500 W)

8A (2000 W)

8A (2000 W)

8A (2000 W)

100A

1 x NO, 1 x NC

0,7 W

100...1 000...10 000...100 000 lx

E  = 2EOFF ON

60s (± 10%)

100 000 cykli

IP 20

Jedno pole 18 mm, szyna 35mm

Pionowa

-25...+50 °C

50g

IP 65

40mm x 30mm x 64mm + Pg9

Dwoma wkrêtami

Pionowa
2Max 1000 m (2 x 0,5 mm )

-25...+50 °C

50gMasa  CZUJNIKA

3. pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem (rys.2)
4. w³¹czyæ napiêcie zasilania - zaœwieci siê zielony LED i mrugn¹ jeden raz LED-y czerwony i niebieski
5. ustawiæ próg zadzia³ania.
  Gdy zostanie przekroczony poziom aktualnego oœwietlenia, zaœwieci siê mrugaj¹cy czerwony LED (bez 
opóŸnienia), a po ok. 60s prze³¹czy siê przekaŸnik wykonawczy, co zasygnalizuje niebieski LED.
   Korzystaj¹c z precyzyjnej regulacji, nale¿y ustawiæ wybran¹ wartoœæ progu za³¹czenia. Sprawdziæ dzia³anie 
AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4 i ewentualnie skorygowaæ nastawê w warunkach rzeczywistych 
(wieczorem i rano).
    Nale¿y pamiêtaæ, ¿e optymalne ustawienie progu zadzia³ania ma wp³yw na koszty zu¿ytej energii elektrycznej. 
Najkorzystniej, z punktu widzenia energooszczêdnoœci, jest zainstalowaæ CZUJNIK, od strony wschodniej lub 
po³udniowo-wschodniej, ze wzglêdu na wczeœniejsze wy³¹czanie odbiornika o œwicie, co zmniejsza koszty  
energii elektrycznej i przyczynia siê do ochrony œrodowiska.  
   W celu ograniczenia wp³ywu chwilowych du¿ych zmian oœwietlenia, np.: œwiec¹cych lamp samochodu, b³ysku 
pioruna, itp. na pracê AUTOMATU, zastosowane zosta³o opóŸnienie zadzia³ania ok.60s.
   W AUTOMACIE TS-41-3.4 zastosowano proporcjonaln¹ histerezê, aby AUTOMAT nie prze³¹cza³ siê wraz ze 
zmiennym oœwietleniem w pochmurne dni.  
    Przy  ustawieniu  niskich  wartoœci  natê¿enia  oœwietlenia  (poni¿ej 100 luksów),  nale¿y  pamiêtaæ  o  tym,  ¿e
W s³oneczny dzieñ przys³oniêcie mo¿e byæ niewystarczaj¹ce. Wtedy nale¿y CZUJNIK  
przys³oniæ bardziej skutecznie.

     

UWAGA: Nale¿y unikaæ montowania CZUJNIKA  bezpoœrednio w strumieniu œwiat³a lampy, gdy¿ oœwietlenie 
lamp¹ CZUJNIKA mo¿e powodowaæ zak³ócenie pracy - lampa bêdzie siê cyklicznie w³¹cza³a i wy³¹cza³a od 
wieczora, a¿ do rana.
               

zu¿ytej

czujnika go³¹ d³oni¹ 

    Schematy pogl¹dowy zasady dzia³ania AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.4 przedstawia rys.3.

Rys 1. Czujnik œwiat³oczu³y - konstrukcja, wymiary, szablon.
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