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MANUAL DE UTILIZARE ȘI MONTARE 
 

DETECTOR DE MIȘCARE 120° GROTHE 94530 
McGuard Professional 

Cod produs: 613154 
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  Fig. 7 
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Ne bucurăm că ați decis să achiziționați produsul McGuard professional, marca GROTHE GmbH. Această nouă generație de 
detectoare de mișcare oferă posibilități multiple de instalare, siguranță, confort în manevrare și fiabilitate în utilizarea zilnică.  
McGuard – produse profesionale în ceea ce privește managementul energiei, confortul și siguranța. 
Cu ajutorul acestor detectoare de mișcare puteți controla individualizat și în funcție de nevoile personale sistemele de iluminare, 
încălzirea, aparatele de climatizare și dispozitivele de alarmă. În acest mod economisiți energie și protejați mediul înconjurător.  
 

Instrucțiuni generale 
Detectoarele de mișcare McGuard professional cu unghi de acoperire de 120°/ 240°/ 360° sunt detectoare infraroșu pasive, care 
reacționează la sursele de căldură în mișcare (persoane, automobile etc.). Dacă detectorul identifică modificări ale emisiei de 
căldura în aria supravegheată, atunci el comută consumatorul conectat (de ex. un echipament de iluminare) în funcție de 
valoarea setată pentru lumină și pe durata de timp setată. Dacă sursa de căldură iese din aria supravegheată, atunci detectorul 
de mișcare va decupla consumatorul după scurgerea perioadei de timp setată (3 sec. până la 20 min.).  
Funcționarea cu impulsuri scurte 
Dotarea produsului include și funcția impulsuri scurte, care se setează cu ajutorul potențiometrului TIME amplasat sub inelul de 
acoperire al senzorului. Cu această funcție se poate de ex. activa automat sistemul de iluminare din casa scărilor în clădirile mari.  
 

Instalarea/montarea/conectarea 
- Înălțimea optimă pentru montare este de 2,5 m (înălțimea minimă 1,80 m). 
- Detectorul de mișcare McGuard professional se poate monta pe perete sau tavan fără a fi nevoie de alte accesorii. Dacă 

montați detectorul pe tavan rotiți senzorul compus din două părți la 180 ° (fig. 1). 
- Folosind colțarul pentru montare inclus în colet puteți instala detectorul de mișcare McGuard professional atât în colțurile 

din spațiile interioare, cât și exterioare (fig. 2). 
 
OBSERVAȚIE 
Detectorul de mișcare trebuie fixat întotdeauna în așa fel încât senzorul să indice în jos.  
Tipuri de conectare: 

 modul de funcționare standard (fig. 3) 

 funcționarea în paralel (fig. 4) 

 funcționarea în paralel cu sistem de iluminare automat pentru casa scărilor (recomandăm Grothe TA 220D, fig. 5).  

 comutarea sarcinilor inductive, ca de ex. relee, dispozitive de protecție, limitatoare de curent (recomandăm folosirea 
unui element de atenuare) (fig. 6).  
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INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ: 
Numai tehnicienii autorizați pot efectua lucrări la rețeaua de 230 V. Înainte de a monta detectorul McGuard professional trebuie 
să-l decuplați de la tensiunea de rețea și să-l asigurați contra recuplării.  
 

Prima punere în funcțiune (test și setare) 
 După montare și aplicarea tensiunii de rețea aparatul realizează un test automat care durează cca. 30 de secunde și care 

este semnalizat prin cuplarea consumatorului conectat.  

 După încheierea testului automat aparatul este pregătit de funcționare. În cazul detecției ledul focalizare (fig. 7) luminează 
permanent. În modul test ledul focalizare luminează permanent, iar consumatorul este cuplat timp de cca. 2 secunde. În 
modul impulsuri scurte ledul focalizare clipește, iar consumatorul este activ timp de cca. 0,5 secunde, după care este 
inactiv timp de 9 secunde. Elementele de comutare sunt ascunse în carcasă (fig. 7).  

 Alegeți pentru LUX setarea “TEST” (fig. 7.1). Pentru a ajusta zona supravegheată la condițiile de mediu locale aveți la 
dispoziție următoarele opțiuni:  

 Rotirea în plan orizontal a capului senzorului cu cca. +/- 90°. Poziția centrală este marcată cu ajutorul unei crestături (fig. 7). 

 Reglarea razei de acțiune pro câmp al senzorului folosind marcajul potențiometrului (fig. 7.2). Poziția este indicată optic 
prin intermediul ledului focalizare. 

 Foliile incluse în colet pot fi folosite pentru delimitarea precisă a zonei supravegheate (fig. 8). 

 Element de reglare pentru durata de cuplare (fig. 7.3). 

 Durata de cuplare este liber configurabilă: impulsuri scurte sau 3 sec. – 20 min. 

 Impulsul scurt presupune o durată de cuplare de cca. 0,5 sec., urmată de o pauză de cca. 9 secunde în care mișcarea nu 
este identificată. După scurgerea acestei pauze noua identificare a unei mișcări dă startul unei alte secvențe, de ex. 
controlul unei sonerii.  

 

Sfaturi utile 
 Funcționarea optimă (raza maximă de acțiune) se obține dacă produsul este montat în lateral față de direcția de mers (fig. 9). 

 Asigurați vizibilitate directă pentru detector, deoarece razele infraroșu nu pot trece prin obiectele solide. 

 Pentru a nu influența senzorul de lumină integrat păstrați o distanță de minim 1 m până la echipamentul de iluminare 
conectat; în plus nu orientați sursa de lumină direct spre detector. 

 Țineți cont de condițiile de mediu locale, ca de ex. terenul vecinilor, distanța până la stradă, felinarele pentru iluminare 
publică.  

 Detectorul de mișcare poate fi activat involuntar, de ex. din cauza animalelor mici sau a crengilor ori tufișurilor puse în 
mișcare de vânt.  

 Raza de acțiune poate să fie diminuată considerabil dacă direcția de mișcare este în plan frontal față de detector (fig. 10).  
 

DATE TEHNICE 
McGuard professional 120° 240 360 

Număr articol: 94530, 94533 94531, 94534 94532, 94535 

Domenii de utilizare: Locuințe pentru o familie, 
ansamble rezidențiale, drumuri 

de acces, garaje 

Case cu etaj, clădiri de 
birouri, clădiri publice 

Depozite, hale, garaje 
subterane 

Dimensiuni Î x l x A: 78 x 84 x 120 mm 78 x 84 x 120 mm 78 x 84 x 120 mm 

Tensiune nominală: 220 – 240 VAC 220 – 240 VAC 220 – 240 VAC 

Dimensiuni încastrare: 1,8 - 2,5 m 1,8 - 2,5 m 1,8 - 2,5 m 

Putere conectată: 
Becuri incandescente: 
Lămpi fluorescente: 
Becuri economice: 

 
1100 W 
400 VA 
400 VA 

 
1100 W 
400 VA 
400 VA 

 
2200 W 
600 VA 
600 VA 

Unghi de acoperire: 12 m x 120° 12 m x 240° 12 m x 360° 

Prag de luminozitate: 2 – 2000 LUX 2 – 2000 LUX 2 – 2000 LUX 

Ajustare (durată, lucși, 
sensibilitate): 

● ● ● 

Sensibilitate:  5 m – 12 m 5 m – 12 m 5 m – 12 m 

Impulsuri scurte ● ● ● 

Durată cuplare: 3 sec. – 20 min. 3 sec. – 20 min. 3 sec. – 20 min. 

Protecție contra apropierii Raza 1 m Raza 1 m Raza 1 m 

Grad de protecție: IP55 IP55 IP55 

Accesorii (incluse): Colțar universal pentru 
montarea în colțuri (colțuri în 

interior și exterior) 

Colțar universal pentru 
montarea în colțuri (colțuri în 

interior și exterior) 

Colțar universal pentru 
montarea în colțuri (colțuri 

în interior și exterior) 
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