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opisy techniczne – sposób montażu

Dane techniczne
Napięcie pracy 230 V / 50Hz
Moc obciążenia 20–500 W
Rodzaj obciążenia żarowe i halogenowe 230 V
 halogenowe 12 V poprzez
 transformator rdzeniowy
 halogenowe 12 V poprzez 
 transformator elektroniczny
Poziom zakłóceń zgodny z PN-EN-55015
Stopień ochrony IP20
Rodzaj pracy ciągła
tryb pracy tESt, aUto, oN, oFF
Zasięg czujnika ruchu min. maks. 7 m; 110° poziomo
Czułość światła zewn. regulowana 2–500 lx
Czas wyłączenia od 5 s do 21 min – regulowany
oświetlenia po zaniku ruchu
Masa 110 g
Wysokość montażu 1,0–2,5 m

Zastosowanie
Czujnik ruchu MCR10t służy do załączania po wykryciu ruchu w strefie zasięgu 

i samoczynnego wyłączania po upływie nastawionego czasu lamp oświetleniowych 
żarowych oraz halogenowych 12 V podłączonych poprzez transformator rdzeniowy 
lub elektroniczny obniżający napięcie. Istnieje możliwość trwałego załączenia lub wy-
łączenia oświetlenia przy pomocy przycisku umieszczonego na powierzchni czołowej 
czujnika.

Łączna moc lamp oświetleniowych nie może przekraczać 500 W przy napięciu 230 V.
Czujnik ruchu może być stosowany do załączania na nastawiony czas oświetlenia 

takich pomieszczeń jak: przedpokoje, klatki schodowe, piwnice, garaże itp. uzależ-
niając jednocześnie załączenie od oświetlenia zewnętrznego.

Konstrukcja umożliwia mocowanie wyłącznika w puszkach instalacyjnych podtyn-
kowych Φ=60 mm dowolnego typu za pomocą łapek oraz w puszkach pojedynczych 
i zestawach wielokrotnych ClaSSIC za pomocą wkrętów.

Cechy funkcjonalne wyłącznika:
– automatyczne załączenie (aUto) oświetlenia po wykryciu ruchu na czas 5 s – 

21 minut (nastawiany płynnie).
– zakończenie świecenia jest sygnalizowane obniżeniem jasności oświetlenia na 

5 s przed wyłączeniem.
– wydłużanie czasu świecenia po ponownym wykryciu ruchu.
– wbudowany czujnik zmierzchowy.
– możliwość ręcznego stałego załączenia (oN) lub wyłączenia (oFF) oświetlenia.
– regulacja jasności dla trybu oN.
– sygnalizacja optyczna poziomu nastawionej czułości czujnika zmierzchowego 

w trybie tESt.
– łatwość instalowania – w miejscu dotychczasowego wyłącznika montuje się 

czujnik ruchu.

Działanie
Czujnik ruchu MCR10t posiada cztery tryby pracy: tESt, aUto, oN, oFF.

Tryb TEST – czujnik ruchu znajduje się w tym trybie przez minutę po włączeniu 
zasilania lub po wyjęciu i ponownym włożeniu modułu sterującego. Stan ten sygnali-
zowany jest szybkim miganiem diody lED (11) (z częstotliwością 2,5 Hz).

W tym czasie czujnik realizuje następujące funkcje:
– w czasie pierwszych 5 s wykonywany jest pomiar jasności oświetlenia ze-

wnętrznego względem nastawionego poziomu pokrętłem l z tyłu modułu steru-
jącego,

– po 5 s załączana jest na pełną jasność lampa oświetleniowa podłączona do 
czujnika, gdy oświetlenie zewnętrzne było niższe od nastawionego poziomu 
lub na minimalną jasność, gdy oświetlenie zewnętrzne przekraczało nastawio-
ny poziom.

– po upływie kolejnych 25 s lampa oświetleniowa podłączona do czujnika jest 
wyłączana i stan ten trwa przez 30 s do samoczynnego zakończenia trybu 
tESt i przejścia do trybu aUto, w którym dioda lED świeci światłem ciągłym.

tryb tESt pozwala na precyzyjne ustawienie czułości czujnika zmierzchowego 
wg opisu w punkcie USTAWIANIE.

Zastosowanie
Tryb AUTO – podstawowy tryb pracy czujnika, w którym po wykryciu ruchu w stre-

fie zasięgu czujnika następuje załączenie lampy oświetleniowej podłączonej do czuj-
nika na czas nastawiony pokrętłem t z tyłu modułu sterującego w zakresie od 5 s do 
21 min. Czas ten jest odmierzany od momentu zaniku ruchu, każde wykrycie ruchu 
przy załączonym już wcześniej oświetleniu rozpoczyna odmierzanie nastawionego 
czasu od początku.

Załączenie oświetlenia nie nastąpi, jeżeli poziom oświetlenia zewnętrznego prze-
kracza próg czułości czujnika zmierzchowego nastawiony pokrętłem l.

Po upływie nastawionego czasu następuje obniżenie jasności lampy oświetlenio-
wej o połowę na czas 5 s, co sygnalizuje zakończenie czasu świecenia. Wykrycie ru-
chu w tym czasie przywraca maksymalną jasność lampy oświetleniowej i rozpoczyna 
odmierzanie nastawionego czasu t od początku.

Jeżeli w stanie obniżonej jasności nie zostanie wykryty ruch nastąpi całkowite wy-
łączenie lampy oświetleniowej.

obniżenie jasności na zakończenie czasu świecenia pozwala osobie znajdującej 
się w strefie zasięgu czujnika, lecz będącej w bezruchu, na wydłużenie czasu świe-
cenia poprzez wykonanie ruchu. ta funkcja eliminuje zaskoczenie  spowodowane 
nagłym wyłączeniem oświetlenia, dając możliwość przywrócenia pełnej jasności 
oświetlenia.

Krótkie naciśnięcie przycisku (12) przełącza tryb pracy czujnika w następującej 
sekwencji: aUto-oN-oFF-aUto...

Tryb ON – przełączenie do tego trybu załącza na stałe lampę oświetleniową. 
W tym trybie można ustawić dowolny poziom jasności lampy. Regulację tę wyko-
nuje się poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku, przy którym następuje zmiana 
jasności w zakresie od minimum do maksimum. Przejście do trybu regulacji przez 
przytrzymanie przycisku możliwe jest z każdego trybu z pominięciem sekwencji prze-
łączeń trybów pracy. Po wykonaniu regulacji czujnik zawsze znajduje się w trybie oN.

Nastawiony poziom jasności lampy dla trybu oN jest pamiętany do zaniku napię-
cia zasilającego obwód czujnika ruchu.

Po zakończeniu trybu tESt poziom jasności lampy dla trybu oN ustawiany jest 
na maksimum.

Tryb OFF – przełączenie do tego trybu blokuje całkowicie wykrywanie ruchu, lam-
pa oświetleniowa jest wyłączona na stałe.

W trybie aUto lampa oświetleniowa zawsze załączana jest na maksymalną jasność.

Ustawianie
Ustawianie czasu świecenia

Po wyjęciu modułu sterującego (1) uzyskujemy dostęp do pokrętła ustawiania 
czasu t (rys. 3), który znajduje się z tyłu modułu. Przy pomocy śrubokrętu można 
ustawić czas świecenia w zakresie od 5 s do 21 min zgodnie z opisem.

Ustawianie czułości czujnika zmierzchowego
tę czynność należy wykonać przy takiej jasności w pomieszczeniu, przy której po 

wykryciu ruchu powinno nastąpić załączenie lampy oświetleniowej.

a. wyjąć moduł sterujący (1) i ustawić pokrętło l w pozycję środkową,
b. włożyć moduł sterujący do korpusu czujnika. Nastąpi przejście w tryb tESt. 

odczekać 5 s do zapalenia lampy oświetleniowej,
c. jeżeli lampa została załączona na pełną jasność po wyjęciu modułu sterujące-

go przekręcić pokrętło l w prawo, zmniejszając czułość czujnika zmierzchowe-
go, w przeciwnym razie jeżeli lampa została załączona na minimalną jasność, 
przekręcić pokrętło w lewo, zwiększając czułość,

d. powtórzyć kilkakrotnie czynności wg punktów b i c, przekręcając pokrętło l 
o coraz mniejszy kąt aż do znalezienia takiego położenia, w którym w czasie 
trybu tESt lampa oświetleniowa jest jeszcze załączona,

e. pozostawić w tym położeniu pokrętło l, odczekać do zakończenia trybu tESt 
(1 min.) i sprawdzić działanie czujnika w trybie aUto, tj. załączenie lampy 
oświetleniowej po wykryciu ruchu.

Nastawy fabryczne: – czas działania t  – 5 s
 – czułość czujnika  – półmrok, położenie środkowe
    zmierzchowego     potencjometru l

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK Z CZUJNIKIEM RUCHU MCR10T
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opisy techniczne – sposób montażu

SCHEMAT PODŁĄCZENIA CZUJNIKA RUCHU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPOSÓB INSTALOWANIA 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE

Czujnik posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyłączające obwód obciążenia (wyłączające oświetlenie) po przekroczeniu prądu 
20 a. Po usunięciu zwarcia czujnik można ponownie załączyć. W momencie przepalania się żarówki prąd może osiągnąć graniczną 
wartość zabezpieczenia, co objawi się samoczynnym wyłączeniem oświetlenia a jednocześnie uniemożliwi całkowite przepalenie się 
żarówki. Przy powtarzających się samoczynnych wyłączeniach należy wymienić żarówkę.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE 

Czujnik posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, które po przekroczeniu mocy znamionowej obciążenia o 30% zmniejsza stopniowo 
jasność oświetlenia aż do całkowitego wyłączenia. 

Po zadziałaniu zabezpieczeń czujnik przechodzi do trybu oFF (oświetlenie wyłączone, lED nie świeci). Przez naciśnięcie przycisku 
(12) przejść ponownie do trybu aUto lub oN w zależności od potrzeb.

UWaga: Przed zainstalowaniem czujnika ruchu wyłączyć bezpieczniki instalacji domowej.
 Podłączenie powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Rys. 1 Zalecane sposoby podłączenia.

Rys. 2 Sposób instalowania.

Montaż w puszce pojedynczej Montaż w zestawie wielokrotnym

1. Wyjąć moduł sterujący (1). 
2. Końcówki przewodów o maks. przekroju 2,5 mm2 odizolo-

wać na długości 4–5mm i zamocować w zaciskach gwinto-
wych (10) zespołu wykonawczego (4).

3. Zespół wykonawczy (4) włożyć do puszki instalacyjnej (5), 
łapki (6) dokręcić wkrętami (7).

4. Włożyć moduł sterujący (1).

1. Wyjąć moduł sterujący (1), wykręcić wkręty (9), zdemonto-
wać pokrywę (2) i usunąć ramkę (3).

2. Końcówki przewodów o maks. przekroju 2,5 mm2 odizolować 
na długości 4–5mm i zamocować w zaciskach gwintowych 
(10) zespołu wykonawczego (4).

3. Usunąć łapki (6) i wkręty (7), zespół wykonawczy (4) włożyć 
do puszki instalacyjnej (5) i przykręcić wkrętami (8).

4. Na zamontowany w puszce (5) zespół wykonawczy (4) nałożyć 
ramkę wielokrotną i pokrywę (2) i przykręcić ją wkrętami (9). 

5. Włożyć moduł sterujący (1).

Rys. 3 Pokrętła nastawiania czasu i czułości 
/widok od spodu modułu sterującego/




