HF Sensor med RF trådlös kommunikation
HC038V

HCD038

Fristående linjär variant med fjärrkontroll

Applikationer
RF trådlös närvarosensor med tri-level (Korridor function) för inomhus bruk.
Lämplig för att bygga in i armaturer för:
Garage
Klassrum
Trapphus och korridorer
Använd för retrofit och nya armaturer eller installationer

Funktioner
24 timmars dagsljus övervakning skymmningsrelä
.POJUPSJOH

Special fotocell för mätning och särskiljning av dagsljuset från LED ljuset bakom armaturens kupa
Tri-level dimming baserad på närvaro (även känd som korridorfunktion)
1-10V eller DALI
$PNN J TT J POJ OH

Driftsättning via en knapptryckning med programmerbar fjärrkontroll
Snabb och enkel driftsättning/gruppering av trådlös sensor via vredbrytare

(SPVQ JOH

5 års, 50,000hr Garanti

Teknisk Data
Input Egenskaper

Sensor & RF Data

Model No.
220~240VAC 50/60Hz

Mains voltage
Stand-by power

<1W

400W (capacitive)
800W (resistive)

HCD038

30mA, 16VDC (max. 15 devices)

HC034RF

400W (capacitive) 1200W(resistive)

HC054RF

400W (capacitive) 1200W(resistive)

HC064RF

High Frequency (microwave)

Operation frequency

Load ratings:
HC038V

Sensor principle

Transmission power
Detection range
Detection angle
RF frequency
RF transmission distance

max. 20 devices, max.40mA

Warming-up

20s

Safety and EMC

Environment

EMC standard (EMC)

EN55015, EN61000

Safety standard (LVD)

EN60669, AS/NZS60669

Radio Equipment (RED)
Operation temperature

O

O

Ta: -35 C ~ +70 C
O

Case temperature (Max.)

Tc: +80 C

IP rating

IP20
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EN62479
Semko, CB, CE , EMC, RED, RCM

Certification

RED
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EN300440, EN301489,

IP20
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RF transceiver fungerar både som master och slav, den består av två delar. RF sensorantenn och huvudenhet.
RF Sensor Antenn
Option 1 :SAM11 (RF gruppering via vredbrytare eller fjärrkontroll)
RF antenn

29

Dagljussensor

14
16

Installationshål

31.7

Buzzer
4.1

Antenn enhet

57.5
63.6
71.5

Infraröd fjärrmottagare
Vredbrytare

LED indikator

Option 2 : SAM8/RC11 (RF Gruppering endast via fjärrkontroll)
RF antenn
Antenn enhet

LED Indikator

32.5

Buzzer
Infraröd fjärrmottagare

13.5
16

19.7
28.5
31.2

Dagljussensor

Kabeldragning
4.2

Installationshål

43.3
52.5

Sensor Huvudkropp
Option 1 :HC038V (1-10V output)
Push
L’
N

1-10V1-10V+

30

RJ12 kontakt

120

N

21

L

Option 2 :HCD038 (DALI output)
RJ12 kontakt

DALI

4.5

Push

110.5
L

N

Kombinationen med HCD038V/HCD038 + SAM8/SAM11 är utformad med separat sensor antenn för att passa in i smalare utrymmen i
tunna linjära armaturer. Huvudenheten HC038V (1-10V) eller HCD038 (DALI) kan döljas bakom PCB kortet för en skuggfri installation.
Den rörelsen som detekteras av RF sensor antennen SAM8 eller SAM11 kommer tända alla andra enehter som är programmerade i till samma grupp via RF
kommunikation. Signalen når ett avstånd på 30meter inomhus och upp mot 100meter i öppna områden. Sensorn har en inbyggd dagsljussensor för att hindra att
belysningen tänds upp om det omgivande naturliga ljuset är tillräckligt.
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RF mottagare används endast som slavenhet, tänder upp belysningen efter att mottagit RF signalen “ON” från masterenheten.
Totalt 3 olika mottager för olika applikationer.
Option 1 :HC034RF (1-10V output, RF gruppering via vredbrytare eller fjärrkontroll)
RF antenn
Vredbrytare

1-10V+
L´

1-10V-

11.8

Infraröd fjärrmottagare

38.3
25

4.2
37.5

Installationshål

71.5
78.2

N N L

87

TM

Option 2 :HC054RF (1-10V output med Photocell Advance )
RF antenn

12.7
38.3
1.8

25
25

4.1

Installationshål

47.5

DIPswitch

47.5

Vredbrytare

76
82.6
91.5

Infraröd fjärrmottagare
Dagsljus sensor
Buzzer

1-10V+
1-10V−

N
L‘

L

N

TM

Option 3 :HC064RF (DALI output med Photocell Advance )
RF antenn

4.1

Installationshål

1.8

DIPswitch

12.7
38.3

Vredbrytare

76
82.6
91.5

Infraröd fjärrmottagare
Dagsljussensor
Buzzer

DALI+
DALI−

L
N

N

L
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Funktioner och Egenskaper
1 Tri-level Control (Korridorfunktion)
För att uppnå tri-level (korridorfunktion) bygger Hytronik in funktionen I microvågssensorn, för applikationer som önskar att belysningen
dimrar ner innan den släcks helt. Sensorn erbjuder 3 nivåer: 100%--> Reducerad ljusnivå (När omgivningsljuset är otillräckligt) -->off; 2 perioder
har valbar väntetid: Efterlystid och grundljustid. Valbar dagsljusnivå och detektionsområde.

Med tillräckligt naturligt ljus slås inte
belysningen på även om närvaro
detekteras.
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Med otillräckligt naturligt ljus slås
belysningen på när närvaro detekteras.

Efter efterlystiden dimrar belysningen
ner till vald grundljusnivå om det
omgivna naturliga ljuset inte är
tillräckligt

Belysningen släcks automatiskt efter att
grundljustiden har gått ut.

www.hytronik.com

2 24h Dagsljus övervakningsfunktion (Endast för master)
Vår innovativa och patenterade programvara möjliggör det för vår antenn med inbyggd dagsljussensor att tillhandahålla en ”smart fotocell”
funktion. Funktionen är aktiv när grundljustiden är inställd på “+∞ ”.
1

2

21:00

3

21:10

Belysningen tänds upp till 100%
när en rörelse detekteras.

21:40

Belysningen dimrar ner till
grundljusnivån efter
efterlystiden

Belysningen förblir i grundljusnivån
under natten.

17:40

08:10

3

går i en
cykel under nattetid...

Power On

Check

5

4

1

Inställningar på demonstration:
Efterlystid: 10min
Dagsljusnivå: 50lux
Grundljusnivå: 10%
Grundljustid: +∞

Off
Every 30min

100% när rörelse är

Dim

detekterad, och dimrar ner

No motion

till 10% vid längre
frånvaro.

Ljuset släcker helt när
naturligt ljus överstiger det
förinställda nivån för dagsljus.

3

Belysningen tänds automatiskt till
10% när det naturliga ljuset är
otillräckligt (Ingen rörelse).

100% On

TM

Photocell Advance Funktion (HC054RF & HC064RF)

Det är väl känt att LED har en helt annat spektrum jämfört med naturligt ljus. Hytronik använder sig av denna princip och har tagit fram en
speciell fotocell och en sofistikerad mjukvararalgoritmför att mäta och differentiera det naturella ljuset från LED-ljuset bakom armaturkupan, så
fotocellen kan ignorera de interna LED-ljuset och reagerar endast på det naturliga ljuset utanför.
Vår teknik har ingen överträdelse av befintliga patent på marknaden.
Inställningar på demonstration:
Efterlystid: 10min
Dagsljusnivå: 50lux

Grundljusnivå: 10%

Grundljustid: +∞

1

2

3

8:30

11:00

18:00

Vid otillräckligt naturligt ljus, Tänds belysningen
upp till 100% när rörelse detekteras.

Ljuset släcker helt när naturligt ljus överstiger det
förinställda nivån för dagsljus, även vid närvaro.

Belysningen tänds upp till grundljusnivån
automatiskt när nivån för det naturliga ljuset
understiger förinställda värdet för dagsljusnivån
(ingen rörelse).

4 Loop-in and Loop-out Terminal
Dubbla L N terminaler gör det enklare för vidarekoppling av kabel, vilket sparar på kostnaden för terminalblocken och monteringstiden.

www.hytronik.com
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5 Manuell Överstyrning
Sensorn tillåter manuell överstyrning för slutanvändaren att slå på/av, eller justera ljusnivån via tryckknapp. Vilket gör produkten mer
användarvänlig och erbjuder fler möjligheter för att passa extraordinära krav:
* Kort knapptryckning (<1s): on/off funktion;
On → Off: Belysningen släcks direkt och kan inte aktiveras till PÅ vid rörelse förens efterlystiden gått ut. Efter det, går sensorn åter tillbaka till
normal funktion.
Off → On: Belysningen tänds och går till defaultläge, oavsett om ljusnivån på omgivningsljuset överskrider inställt dagsljusnivå eller inte. Vid
manuell knapptryckning på brytare för masterarmaturen, skickas RF signal “PÅ” till alla slavar på samma grupp. Slavarna tänder
endast belysningen om omgivningsljuset är otillräckligt.
* Lång knapptryckning (>1s): Justerar efterlystidens ljusnivån mellan 10% och 100%.
Notering: Om slutanvändaren inte vill använda manuell överstyrnings funktionen, lämna “push” terminalblocket ej ansluten till någon kabel.

6 Semi-auto Läge (Frånvaro Detektering)
Det är lätt hänt att man glömmer att stänga av belysningen, i kontor, korridorer, till och med hemma. I andra fall vill vi inte att ljuset skall tändas automatiskt,
exempelvis när en person endast passerar snabbt eller belysningen inte behöver tändas upp. Lösningen är att använda funktionen “frånvaro detektering”:
Rörelsesensorn är aktiv men tänder endast upp armaturerna via en manuell knapptryckning på inkopplad brytare, belysningen är fortsatt PÅ vid närvaro,
dimrar ner vid frånvaro och släcks vid längre frånvaro.
Det är en bra kombination av sensorautomation och manuell överstyrning för maximal energibesparing och behaglig ljuskomfort.

Belysningen tänds inte när närvaro detekteras.

Belysningen är PÅ under närvaro.

Kort knapptryckning för att
aktivera sensorn och tända upp
belysningen.

När personen lämnar. Dimrar
belysningen ner till grundljusnivå efter
efterlystiden.

Belysningen tänds upp till fullt och sensorn sätts i
defaultläge.

Belysningen släcks ner automatiskt efter
grundsljustiden gått ut.

Notering: Slutanvändaren kan välja antingen funktion 5 eller funktion 6 för applikationen. Standardfunktionen är manuell överstyrning.
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Nollgenomgången

7 Nollgenomgångsbrytning (Zero-cross Relay
Operation (HC038V)
Designad i programvaran, sensorn slår på/av lasten
direkt vid nollgenomgången, för att säkerställa att
startströmmen minimeras vilket möjliggör maximal
livslängd av relät.

Växelström

Wiring Diagram

SAM8/SAM11

HC038V
1-10V1-10V+

P
L’
N
N
L

L
N
1-10V+
1-10V-

L
N

LED Driver

1-10V+
1-10V-

DALI
DALI

SAM8/SAM11

HCD038

DALI
DALI
Push
N
L

LED Driver

L
N

DALI
DALI

DALI Driver

DALI Driver

L
N

Wiring Diagram
N
L

1-10V

L N N L’
1-10V

LN

LED Driver

HC034RF

LED
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RF gruppering via vredbrytare
Genom att välja samma kanal på både sändarenheten
(master) och mottagarenheten (slav) är grupperingen
automatiskt genomförd. 16 kanaler (maximalt 16 grupper)
är tillgängliga för både master- och slavenheterna.

master

slav

Använd en skruvmejsel för
att vrida pilen till samma
kanal på både master- och
slavenheten.

Typiska Applikationer
A För garage (SAM11 med HC038V eller HCD038 som master, HC034RF/HC054RF/HC064RF som slav)

slav

slav

slav

slav

slav

slav

slav

Med tillräckligt naturellt ljus kommer inte sensorn triggas vid rörelse.

slav

slav

slav

Vid otillräckligt med naturellt ljus kommer sensorn att triggas vid rörelse. The master tänds upp och sänder RF signal ON till alla slavar.

slav

slav

slav

slav

slav

Efter efterlystiden går hela gruppen ner till förinställd grundljusnivå när ingen rörelse detekteras.

slave

slave

slave

slave

slave

master

Hela gruppen av armaturer släcker automatiskt efter grundljustiden gått ut.
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B För trapphus och korridorer (SAM8/SAM11 med HC038V/HCD038 som både master och slav i trapphuset & HC034RF
/HC054RF /HC064RF som slav i korridor)

1

SAM8/SAM11

HC034RF (slav)

HC034RF (slav)

SAM8/SAM11

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

10%

Off

Off

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Korridor

2

Korridor

När den första sensorn på plan 1 detekterar en rörelse. Tänder
den upp armaturen till 100% och skickar signal till alla
slavenheter. Alla slavar på plan 1 tänds upp och SAM8 eller
SAM11 på plan 2 tänds upp till grundljusnivå.

SAM8/SAM11

HC034RF (slav)

100%

100%

100%

100%

10%

10%

När personen fortsätter upp till plan 2 tänder SAM8 eller SAM8
upp belysningen till 100%. Alla slavarna på plan 2 tänds också upp
och SAM8 eller SAM11 på plan 3 tänds upp till grundljusnivå.

3

SAM8/SAM11

HC034RF (slav)

10%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

10%

Off

Off

Off

10%

4

100%

Korridor

Korridor

När personen går upp på plan 3 tänder SAM8 eller SAM11 upp
belysningen till 100%. Alla slavar på plan 3 tänds upp och SAM8
eller SAM11 på plan 4 tänder upp till grundljusnivå. Under tiden
har belysningen på plan 1 reducerats ner till grundljusnivån eller
att efterlystiden har gått ut.

När personen går upp på plan 4 tänder SAM8 eller SAM11 upp
belysningen till 100%. Alla slavar på plan 4 tänds upp. Under
tiden har alla sensorer på plan 1 släckt belysningen efter
grundljustiden gått ut och alla armaturer på Plan 2 har reducerat
ner belysningen till grundljusnivån efter att efterlystiden har gått
ut.

Detekteringsområde
0

9

Monterignshöjd (m)

10%
30%
50%
75%

6

Väggmonteringshöjd (m)

6

10%
30%
50%
75%

4
Takmonterat detekteringsområde (m)
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Väggmonterat detekteringsområde (m)
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Inställningar (Fjärrkontroll HRC-11)
Permanent ON/OFF function (Permanent PÅ / AV- Funktion)
Tryck på knappen “ON/OFF” för permanent PÅ eller permanent AV läge.
* Tryck på knappen ”AUTO”, ”RESET” för att avsluta läget.

Reset settings (Återställ inställningar)
Tryck på knappen ”RESET” för att få alla inställningar att gå tillbaka till fabriksinställningar.

Shift Knappen
Tryck på knappen “Shift”, LED dioden i vänstra hornet kommer indikera valt läge. Alla
värden / inställningar I RÖTT är valbara i 20 sekunder.

AUTO läge
Tryck på knappen ”AUTO” för att aktivera automatiskt läge. Sensorn börjar arbeta och
alla inställningar ligger kvar som tidigare. Belysningen tänder PÅ/AV.

SEMI-AUTO läge
Tryck först på knappen “shift” sedan “SEMI-AUTO” för att aktivera semi-auto läge.
Armaturen kommer att tändas manuellt via tryckknapp och släckas automatiskt.

&A

Power output (Effektutgång)
Tryck på knappen för att välja ljusutgång på 80% (vid första 10,000 timmar) or 100%.

HRC-11

Notering: “Sensor off” och “Twilight” funktionerna är ej aktiva.

Brightness (Ljusstyrka) +/Tryck på knappen för att justera ljusstyrkan under efterlystiden.

Scen program – 1-key commissioning (Scen programmering – 1-knapps driftsättning)
1. Tryck på knappen “start” för att programmera.
2. Välj knapparna “Detection range”, “Daylight threshold”, “Hold-time”, “Stand-by time”, “Stand-by dimming level” för at sätta alla
parametrar.
3. Tryck på knappen “Memory” för att spara alla programmerade inställningar I fjärrkontrollen.
4. Tryck på knappen “Apply” för att skicka alla inställningar till sensor enheten(enheterna).
Till exempel, för att sätta detekteringsområdet 100, Dagsljusnivån inaktiverad, Efterlystiden 5min och Grundljustiden Oändlig och Grundljusnivån 30%. Blir
stegen. Tryck “start”, knapp “100%”, “Disable”, “shift”, “5min”, “Shift”, “+∞”, “30%”, “Memory”. Genom att rikta fjärrkontrollen mot sensor enheten och trycka
“Apply” skickas alla inställningar till sensor.

Detection range (Detekteringsområde – endast för master)
Tryck på knappen i området för “Detection range” för att justera detekteringsområdet till 100% / 75% / 50% / 10%.
Daylight threshold (Dagsljusnivå)
Tryck på knappen i området för ”Daylight threshold” för att justera dagsljusnivån på 2lux / 10lux / 50Lux / 100Lux / 300Lux / 500Lux / Disable.
Notering: 1. För att sätta dagsljusnivån på 100Lux / 300Lux / 500Lux, tryck “Shift” knappen först.
2. Dessa knappar är inaktiva för HC034RF
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Ambient daylight threshold (Omgivande dagljusnivå)
1. Tryck på knappen “Shift”, LED dioden börjar lysa.
2. Tryck på knappen “Ambient”. Den aktuella ljusnivån från omgivande ljus är sparad och satt som ny tt värde för dagsljusnivå.

Hold-time (Efterlystid)
Tryck på knappen i området för “hold-time” för att sätta efterlystiden på 2s / 30s / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min.
Notering: 1. För att sätta efterlystiden på 30s / 5min / 15min / 30min, Tryck på “Shift” knappen först.
2. 2s är endast för testning, grundljustiden och dagsljusnivåns inställningar är ej tillgängliga i detta läge.

*För att avsluta testläget, tryck på knappen “RESET” eller någon av knapparna i ”Hold-time”.

Stand-by time (Korridor function) – (Grundljustiden)
Tryck på knappen I området för “Stand-by time” för att sätta grundljustiden på 0s / 10s / 1min / 5min / 10min / 30min / 1h / +∞.
Notering: “0s” betyder på/av funktion. “+∞” betyder bi-level control(Grundljus), Om dagsljusnivån är avaktiverad eller det naturliga ljuset är otillräckligt.
Då kommer armaturer att lysa 100% när rörelse detekteras och förbli i grundljusnivån efter att efterlystiden gått ut.

Stand-by dimming level (Grundljusnivå)
Tryck på knappen i området för “Stand-by dimming level” för att sätta grundljusnivån på 10% / 20% / 30% / 50%.

Auto-configuration function (Automatiskt konfigurationsfunktion)
Alla knappar i detta område är avaktiverade.
Dual tech & RF mode
“HF”,”PIR”, “HF+PIR”, “HF/PIR” är avvaktiverade.
För RF gruppering via fjärrkontrollen. Se stegen nedan:

RF gruppering med HRC-11
Kort tryck “Learn
/Erase” knappen

Pipandet är på I 3min
Kort knapptryckning på “Learn/Erase” knappen på fjärrkontrollen för att aktivera
parningsläge, mottagarenheterna börjar pipa varje sekund i 3min.
Notering: Enheten kan endast para upp till 30 enheter.
Mottagarenheten (Slav)
Kort knapptryckning på “Transmit” knappen på fjärrkontrollen. Styrenheten
(Masterenheten) piper en gång för att skicka överföringssignalen.

Buzzern piper en gång

Vid mottagning av överföringssignalen piper mottagarenheten (Slavenheten)
hastigt 3 gånger i 1 sek. Upprepa steget för att para ihop fler enheter.

Ett kort knapptryckning på “Learn/Erase” knappen till mottagarenheten för att
slutföra parringsprocessen. Mottagarenheten kommer att avsluta parningsläget.

Buzzern piper hastigt när
RF signalen är mottagen

Notering: Tryck på knappen RX100%, belysningen på mottagarenheten är
100% vid mottagning av RF signal; Tryck på “RX STBY%” knappen,

Mottagarenheten (Slav)

belysningen går till inställd grundljusnivå direkt.

Pipandet är på

Erase (radera):
Lång knapptryckning på “Learn/Erase” knappen i 3sek mot sensor enheten.
Buzzern piper hastigt i cirka 5sek. Alla mottagna värden innan raderas.

Kort tryck “Learn
/Erase” knappen för
att sluta parningsläge.

Mottagarenheten (Slav)
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