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PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DETALHADAS

Estas instruções de funcionamento contêm informações detalhadas sobre as opções de instalação, colocação 
em funcionamento e de configuração do produto descrito. A versão actual deste documento está disponível 
na página correspondente ao produto em www .esylux.com e pode ser impressa em formato A4. Leia 
atentamente as instruções de funcionamento e respeite todas as instruções e avisos de segurança. 

1 • INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
 

 ATENÇÃO: Os dispositivos eléctricos ligados a uma fonte de alimentação de 230 V só podem ser 
montados e colocados em funcionamento por técnicos de instalação eléctrica ou electricistas com 
formação, tendo em consideração os regulamentos específicos do país.

O produto destina-se apenas a utilização adequada (descrita nas instruções de 
utilização). Não devem ser efectuados alterações, modificações ou envernizamento, sob 
risco de perda dos direitos de garantia. A existência de danos deve ser verificada logo 
após a desembalagem do aparelho. Em caso da existência de danos, o aparelho não 
deve ser colocado em funcionamento.
Caso haja indicação de que o aparelho não possa ser operado sem perigo, este deve 
ser imediatamente desactivado e protegido contra uma operação inadvertida.

2 • DESCRIÇÃO

Os detectores de movimento e de presença são detectores passivos de infravermelhos 
para comutação automática de uma iluminação conectada, em função da luz 
diurna e da presença / movimento, para utilização no interior. Um contacto de 
comutação adicional “HVAC” (consoante o tipo de detector) serve para a comutação 
de uma fonte luminosa adicional / iluminação do quadro ou para controlo do 
aquecimento / ventilação / ar condicionado (HVAC) em função da presença.

3 • INSTALAÇÃO / MONTAGEM / CONEXÃO

Pode consultar indicações no folheto anexo.

4 • COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

• Conectar a tensão de rede
 É iniciada uma fase de inicialização de aprox. 25 seg. 
 Os LEDs vermelho (canal 1 = C1), verde (canal 2 = C2 / se existente) e azul piscam alternadamente.  
 A iluminação conectada está ligada.

Os detectores são fornecidos com o ajuste programa de fábrica / controlável à distância,  
e estão imediatamente operacionais após expirada a fase de inicialização.

Resumo dos programas de fábrica:

Tipo de detector MD-C 360i/8 PD-C 360i/8 PD-C 360i/8plus

MD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/24plus

MD-C 360i/24 PD-C 360i/24 PD-C 360i/32plus

MD-C 360i/32 PD-C 360i/24 DRY

MD-C 360i/32 Corridor PD-C 360i/32

PD-C 360i/32 Corridor

Valor de luminosidade 1 Área de passagem
(aprox. 100 Lux)

Área de trabalho
(aprox. 400 Lux)

Área de trabalho
(aprox. 400 Lux)

Temporização “Canal de iluminação” 5 min. 5 min. 5 min.

Temporização “Canal HVAC” 60 min.

Modo Totalmente automático Totalmente automático Totalmente automático

4.1 Funcionamento após a fase de inicialização

Modo totalmente automático – canal de comutação “Iluminação-C1”
Se a luz circundante se situar acima do valor de luminosidade pré-ajustado,  
o LED vermelho e a iluminação conectada estão desligados.

Ligação automática, quando o detector for disparado através de movimento e a luz 
ambiente apresentar um valor inferior ao valor de luminosidade pré-ajustado.
O LED vermelho está activo como indicação da detecção de movimento = 2x curto 
relampejo por movimento detectado.
Desligamento automático, quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a 
temporização pré-ajustada, após expirado este tempo a iluminação desliga.

 Nota sobre o detector de presença: se, contudo, a incidência de luz diurna aumentar e a luz ambiente 
exceder o valor de luminosidade ajustado, o detector desliga automaticamente a iluminação 5 min. 
após ser atingido o valor de luminosidade ajustado, apesar da existência de movimento / presença. 
A iluminação pode ser de novo comutada manualmente em qualquer altura.

Temporização de comutação
Para evitar uma mudança de claridade repentina no caso de presença, ligando e 
desligando de forma indesejável a iluminação, o detector é apenas disparado de forma 
temporizada. Por exemplo: uma núvem poderia ocasionar uma comutação desnecessária.

Temporização de “claro para escuro”: 30 seg. = LED vermelho acende durante este tempo
Temporização de “escuro para claro”: 5 min. = LED vermelho pisca lentamente durante este tempo.

Modo totalmente automático – canal de comutação “HVAC- C2” (aquecimento, ventilação, ar condicionado 
ou iluminação / se existente)

Ligação automática: o contacto é independente do valor de luminosidade e é apenas 
comutado através de movimento.
O LED verde está activo como indicação da detecção de movimento = 2x curto relampejo 
por movimento detectado.
Desligamento automático, quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a 
temporização pré-ajustada, após expirado este tempo o contacto desliga.

As configurações individuais podem ser efectuadas, de forma simples, por controlo remoto ou 
manualmente através dos elementos de ajuste, comutando o selector DIP 1 (v. figura).

5.1 Ajustes e funções por controlo remoto
Veja a página 3.
 
5.2 Ajustes e funções por elementos de ajuste

• Ajustador central: valores de luminosidade lux

 = Valor de luminosidade é de aprox. 5 lux  =  Operação diurna

Para facilitar, a classificação é dividida em áreas de aplicação:
• Áreas de passagem = 1 - 2 (aprox. 40 - 200 lux)
• Áreas de trabalho = 2 - 3 (aprox. 200 - 600 lux)
• Actividades com grande necessidade de luz =   > 3 (> 600 lux)

 OBS.: Se ao rodar o ajustador central lux (partindo do símbolo da lua) for atingido o valor de 
luminosidade circundante actual, tal é indicado através do acender do LED vermelho (o LED é 
assim uma ajuda no ajuste). O LED apaga-se automaticamente após 30 seg.

Funcão  “Impulso de curta duração” para canal “Iluminação”
Logo que o detector tenha sido disparado através de movimento (valor de luminosidade 
circundante pré-ajustado apresenta um valor demasiado baixo), a iluminação e o LED 
vermelho são ligados 1 seg. e depois desligados 9 seg.
Função  “Impulso de curta duração” para canal “HVAC”
Logo que o detector tenha sido disparado através de movimento, o canal e o LED verde 
são ligados 5 seg. e depois desligados 5 seg.
Função “Teste” verificação do alcance / detecção através do modo de teste
A iluminação conectada é ligada - caminhar / controlo bem visível do campo de 
detecção de um detector. Indicação de movimento sem retardamento e sem carga 
através de pisca curto e por duas vezes do LED azul.

5 • AJUSTES E FUNÇÕES INDIVIDUAIS

Pré-selecção de função clara através de interruptor DIP directamente no detector

Interruptor DIP no detector

DIP 2 3 41

Interruptor DIP 1

Temporização iluminação Valor de luminosidade Temporização HVAC

Item number Order description

EP10055393 MD-C 360i/8

EP10425875 MD-C 360i/8 MIC *

EP10425059 PD-C 360i/8

EP10425882 PD-C 360i/8 MIC *

EP10425042 PD-C 360i/8plus

EP10055317 MD-C 360i/24

EP10428067 PD-C 360i/24

EP10425288 PD-C 360i/24plus

EP10425707 PD-C 360i/24 DRY *

EP10427749 MD-C 360i/32

EP10427756 PD-C 360i/32

EP10427763 PD-C 360i/32plus

EP10428128 MD-C 360i/32 Corridor *

EP10428180 PD-C 360i/32 Corridor *

(* ver quadro capítulo 7)

MD-C / PD-C ... 8

MD-C / PD-C ... 24  ... 32
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5.4 Ajuste de sensibilidade

Interruptor DIP 4

Sensibilidade máxima (configuração de fábrica)

Sensibilidade reduzida = supressão opcional de fontes de interferência

Apesar de um planeamento e posicionamento cuidadosos,  
as chamadas fontes de interferência podem causar comutações 
involuntárias, tais como p.ex. correntes locais de ar quente através 
de radiadores de aquecimento, sistema de aquecimento do 
pavimento,ventiladores, sistemas de ar condicionado, ventoinhas, 
candeeiros, aparelhos de televisão e de Hifi, computadores, etc.

 OBS.: Se a redução da sensibilidade não suprimir por completo a 
fonte de interferência, podem também ocultar-se determinadas 
áreas do detector por meio de máscaras de ocultação / lenticulares 
anexas ou tem de mudar-se a posição do detector.

Interruptor DIP 3

Função do botão de pressão “Compartimento” – ligação e desligamento 
manuais (configuração de fábrica)

Função do botão de pressão “Corredor” – apenas ligação manual
Desligamento manual não possível, função de segurança para 
iluminação de corredores e caminhos
 

5.3 Comando manual adicional por botão de pressão

5.3.1 Canal “Iluminação“
Os detectores dispõem de um borne “S“ separado, para conexão de um botão de 
pressão externo (botão de pressão - corrente de trabalho - com conexão de condutor N). 
Deste modo, o detector pode ser sobreposto manualmente em qualquer altura, para ligar 
ou desligar individualmente o canal “Iluminação – C1”. 
Ligação manual: a iluminação fica ligada enquanto o detector detectar movimento. Quando 
deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporização pré-ajustada. Após 
expirado este tempo, a iluminação desliga e volta-se assim para o modo de operação 
ajustado.
Desligamento manual: a iluminação fica desligada enquanto o detector detectar movimento. 
Quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporização pré-
ajustada. Após expirado este tempo, o detector comuta novamente para o modo de 
operação ajustado.

A função do botão de pressão pode ser ajustada adicionalmente do seguinte modo:

5.5. Ajustador central: sensor acústico    (MD-C 360i/8 MIC + PD-C 360i/8 MIC)
O sensor acústico pode apenas ser ajustado manualmente com o ajustador central.
• Batente esquerdo (-) = sensor acústico desactivado
• Batente direito (+) = sensibilidade máx.
O detector tem necessariamente, em primeiro lugar, de disparar um processo de 
comutação devido a movimento ou ligação manual (botão de pressão ou controlo 
remoto), só então o sensor acústico fica activo. Esta combinação de comutação protege 
de ligação indesejável devida a ruídos estranhos.
Desligamento automático - quando deixarem de ser detectados movimentos ou ruídos, é 
iniciada a temporização pré-ajustada; após expirado este tempo a iluminação desliga. 
De seguida, a iluminação pode ser novamente activada de imediato, p. ex. através de 
uma voz (ruído) no máx. dentro de 8 segundos. Ajustar o sensor acústico de acordo com 
as condições locais. (Preste atenção ao volume de televisores ou aparelhos de HiFi, etc.) 
O LED verde serve de indicador adicional da reacção do sensor acústico.

6 • ELIMINAÇÃO / GARANTIA

Este equipamento não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico 
indiferenciado. Os utilizadores finais de resíduos de equipamentos são obrigados 
por lei a submetê-los a uma eliminação correcta. Poderá obter informações junto 
dos serviços municipalizados ou câmara municipal da sua área de residência.

A garantia do fabricante da ESYLUX encontra-se na Internet em www.esylux.com.

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas.

Interruptor DIP 2 Comutação: “Modo totalmente automático e semi-automático” 

Modo totalmente automático – canal de comutação „Iluminação“ – v. 4.1

Modo semi-automático – apenas para canal de comutação “Iluminação”

Ligação manual: os detectores dispõem de um borne “S” separado, 
para conexão de um botão de pressão externo (botão de pressão 
- corrente de trabalho - com conexão de condutor N). Deste modo, 
o detector pode ser sobreposto manualmente em qualquer altura, 
para ligar ou desligar a iluminação de forma individual.

Desligamento automático, quando deixarem de ser detectados 
movimentos, é iniciada a temporização pré-ajustada, após 
expirado este tempo a iluminação desliga.

MD-C 360i/8
MD-C 360i/24
MD-C 360i/32
MD-C 360i/32 Corridor MD-C 360i/8 MIC

PD-C 360i/8
PD-C 360i/24
PD-C 360i/32
PD-C 360i/32 Corridor PD-C 360i/8 MIC

PD-C 360i/8 plus
PD-C 360i/24 plus
PD-C 360i/32 plus PD-C 360i/24 Dry

230 V ~ / 50 - 60 Hz
Consumo de potência em W 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Campo de detecção 360º

Alcance (diâmetro em m)
8
24
32

8
8
24
32

8
8
24
32

24

Ajustes no aparelho ou através de controlo remoto  
Mobil-PDi/MDi
Valor de luminosidade aprox. 5 lux - 2000 lux /  
operação diurna
Canal “iluminação”
Potência de comutação: 2300 W / 10 A (cos φ = 1),  
1150 VA / 5 A (cos φ = 0,5), carga capacitiva / balastros 
electrónicos – corrente de conexão máx. 450 A / 200 μs

–

Potência de comutação: livre de poltencial / NC,  
230 V ~ / 5 A, 24 V  / 5 A, carga capacitiva / balastros 
electrónicos – corrente de conexão máx. 30 A / 20 ms

– – – – – 2x

Sensor acústico integrado – – – –
Temporização: impulso / 1 min. - 30 min.
Entrada para botão de pressão – iluminação
Canal “HVAC”
Potência de comutação: livre de potencial / NO,  
230 V ~ / 2 A, 24 V  / 2 A, carga capacitiva / balastros 
electrónicos – corrente de conexão máx. 30 A / 20 ms

– – – – –

Temporização: impulso / 5 min. - 120 min. – – – – –

Ligação slave: PD-C 360/8 Slave, PD-C 360/24 Slave, 
PD-C 360/32 Slave – –

Classe de protecção: IP 20 como versão de montagem embutida, 
IP 20 / IP 54 com caixa de montagem saliente (acessório),  
IP 20 como versão de montagem embutida no tecto (acessório)
Classe de protecção II II II II II II
Área de temperatura operacional -25 °C ... +50 °C
Cor: branco, semelhante a RAL 9010
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7 • AJUSTES E FUNÇÕES POR CONTROLO REMOTO

Mobil-PDi/MDi (artigo n° EM10425509)

 OBS.: Para uma recepção ideal, apontar o controlo remoto para o detector. Tome em consideração que no caso 
de incidência directa de raios solares, o alcance normal , aprox. 8 m, pode ver-se afectado devido à quota de 
infravermelhos do sol.

1. Ajustes por controlo remoto
Nota: O interruptor DIP 1 no sensor deve estar na posição conforme ilustrado na figura.

Botão Ajuste específico do cliente

Abrir modo de programação
O LED azul é ligado no detector indicando a activação do modo de programação 
“blue mode”. A iluminação conectada é ligada.
O detector não reage a movimentos no modo de programação.

Ajustar o valor de luminosidade de ligação através dos valors pré-fixados ou da tecla de olho, 
para uma leitura da iluminação presente.

Ler valor de luminosidade circundante actual (entre 5 - 2000 Lux)  
como valor de luminosidade para ligação:
A iluminação conectada e o LED azul desligam. Se o procedimento de leitura for 
concluído com êxito, tanto a iluminação como o LED azul voltam a ligar-se.

 
– 

Valores de ligação fixos (10 - 2000 Lux)
Confirmação através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e vermelho  
localizados no detector.

 
– 

Ajustar temporização entre 1 min. a 15 min. (*) para o canal “Iluminação-c1” ou 
impulso de curta duração: no caso de impulso, esta função permite que assim que 
o detector tenha sido activado pelo movimento e o (valor de luminosidade 
circundante apresenta um valor demasiado baixo face aos LUX pré-ajustados),  
a iluminação e o LED vermelho são ligados por 1 seg. e depois desligados por 9 seg.
Confirmação através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e vermelho no detector.

Nota * : 2 x chave  = tempo de inércia 30 min.   
Válido para os produtos assinalados com * na página 1.

 
– 

Ajustar temporização 1 min. a 60 min. para canal “HVAC-c2” ou 
impulso de curta duração: no caso de impulso, esta função permite que, assim que  
o detector tenha sido activado pelo movimento, o carga conectada ao canal  
e o LED verde são ligados por 5 seg. e depois desligados por 5 seg.
Confirmação através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e verde no detector.

Comutação entre “Operação totalmente automática” e “Operação semiautomática”:
Operação semiautomática = premir botão, o LED azul fica desligado por aprox. 3 seg.
Operação totalmente automática = premir botão, o LED azul pisca por aprox. 3 seg.

Ligar / desligar LEDs (LED vermelho / verde)
Desligar LEDs = premir botão, o LED azul fica desligado por aprox. 3 seg.
Ligar LEDs = premir botão, o LED azul pisca por aprox. 3 seg.

Reposição para programa de fábrica
Confirmação através de pisca curto e alternado dos LEDs azul e vermelho no detector.

Fechar modo de programação
O LED azul apaga-se, os ajustes efectuados estão agora memorizados.
A partir deste momento, o detector reage automaticamente em função  
dos valores ajustados.

 OBS.: Se o modo de programação não for encerrado premindo a tecla “fechar modo de 
programação”, o detector encerra automaticamente o modo de programação 10 min. 
depois do último accionamento de qualquer botão.

Funções adicionais através de controlo remoto Mobil-PDi/MDi

Verificação do alcance / detecção através do modo de teste
A iluminação conectada é ligada - caminhar ao longo do campo de detecção do 
detector. Indicação de detecção de movimento sem retardamento e sem conexão 
da carga através de pisca curto e por duas vezes do LED azul.

 OBS.: Abandonar o modo de teste, premindo novamente o botão “TEST” ou “RESET”.

Ligar / desligar manualmente a “Iluminação C1” (substituição de botão de pressão)

“Luz permanente 4 h LIGADA / DESLIGADA” para “Iluminação-C1”
Ao premir o botão, a iluminação pode, em qualquer altura, ser ligada ou 
desligada de forma permanente por 4 horas. Após as 4 horas, o detector volta 
para o respectivo modo de operação automático.

 OBS.: Ao activar a função “4 h LIGADO / DESLIGADO”, o detector não reagirá a 
movimentos e não será controlado em função do valor de luminosidade!

Interromper as funções “TEST”, “Luz LIGADA / DESLIGADA”, “Luz 4 h LIGADA / DESLIGADA” 
O detector volta para o respectivo modo de operação ajustado.


