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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

DETECTOR DE MIȘCARE 180° 
Cod produs: 1296294 

 

Domenii de utilizare 
 

Senzorul PIR integrat în detectorul de mișcare reacționează 
la modificările de temperatură din aria supravegheată, de 
ex. atunci când în această arie pătrunde o persoană. 
Detectorul de mișcare are rolul de a supraveghea zonele de 
acces, intrările în garaj, treptele etc. Folosind ieșirea 
detectorului de mișcare se poate controla de ex. o lampă. 
Respectați valoarea maximă pentru puterea conectată 
indicată în cap. „Date tehnice”.  
Produsul poate fi montat și utilizat în spații interioare și 
exterioare (grad de protecție IP44).  
Respectați neapărat toate instrucțiunile de siguranță. Citiți în 
întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți 
produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu sunt 
permise reconfigurarea/modificarea arbitrară a produsului. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 

 Detector de mișcare 

 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri, inscripționări  
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
Respectați instrucțiunile din manualul de utilizare.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
 

Citiți în întregime manualul de utilizare. Manualul 
include instrucțiuni importante privind punerea în 
funcțiune și montarea produsului. 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Atenție! 
Instalarea produsului poate fi realizată numai de 
către un tehnician specializat (electrician), familia-
rizat cu normele în vigoare (de ex. VDE).  

Lucrările necorespunzătoare la rețeaua de 
alimentare vă pun atât pe dvs. în pericol, cât și 
viața altor persoane! 
Dacă nu aveți cunoștințe tehnice privind montarea 
nu realizați această operație, ci lăsați-o pe seama 
unui specialist.  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Pericol de moarte prin electrocutare.  

 Produsul poate funcționa numai cu tensiune de rețea 
(vezi cap. „Date tehnice”). Nu încercați să utilizați 
produsul cu un al tip de tensiune, căci se va distruge.  

 În instalație trebuie să montați un dispozitiv de separare 
complet de la tensiunea de rețea (de ex. disjunctor 
diferențial).  

 Produsul poate fi montat în spații interioare și exterioare 
(grad de protecție IP44, protecție la apa stropită). În 
montare respectați poziția corectă (vezi cap. „Montare și 
conectare”).  

 Produsul se montează într-o poziție fixă.  

 Nu folosiți aparatul în spații sau în condiții ambientale 
vitrege, unde există sau pot apărea gaze, vapori sau praf 
inflamabil! Pericol de explozie! 

 Feriți produsul de temperaturi extreme, vibrații 
puternice sau stres mecanic prelungit.  

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. Duceți produsul într-un atelier service. Aparatul 
nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o 
perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Funcția unui detector de mișcare 
 

Senzorul PIR integrat în detectorul de mișcare reacționează 
la modificările de temperatură din aria supravegheată, de 
ex. atunci când o persoană sau un animal de companie, a 
cărui temperatură este diferită de cea ambientală pătrunde 
în această arie.  
Raza de acțiune pentru identificarea mișcării depinde de mai 
mulți factori: 

 înălțimea de montare a detectorului de mișcare 

 diferența de temperatură dintre obiectul în mișcare și 
fundal (mediul ambiental) 

 mărimea obiectului 

 distanța dintre obiect și detectorul de mișcare 

 direcția și viteza de mișcare 

 temperatura ambientală. 
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Aria supravegheată poate fi micșorată dacă se montează un 
capac opac peste ecranul de difuzare a luminii, de ex. o 
bucată de bandă izolatoare neagră.  
După aplicarea tensiunii de rețea trebuie să treacă câteva 
secunde până ce senzorul PIR din detector se ajustează la 
temperatura ambientală și identifică modificările de 
temperatură din aria monitorizată.  
 

Elementele de control și conexiunile 
 

 
1 Șurub pentru fixarea capacului 
2 Capac 
3 Cleme cu șurub 
4 Inscripționare pentru alocarea conexiunilor 

clemelor cu șurub 
5 Dispozitiv detensionare cablu, se fixează pe cablu  
6 Șurub reglare 
7 Buton „LUX” (reglare luminozitate) 
8 Buton „TIME” (durată cuplare) 
9 Buton „SENS” (sensibilitate) 
10 Garnitură pentru sistem ghidare cablu 
11 Orificii de fixare pentru montarea pe perete  

 

Montarea și conectarea 
 

Țineți cont de informațiile din capitolul „Instrucțiuni 
de siguranță”. 
Detectorul de mișcare are voie să fie instalat numai 
dacă este complet decuplat de la tensiune. În acest 
sens nu este suficient dacă opriți întrerupătorul de 
lumină! 
Decuplați complet cablul de alimentare de la rețea 
prin decuplarea siguranței automate din circuitul 
electric și a disjunctorului diferențial corespunzător. 
Asigurați-vă că acestea nu pot fi recuplate din 
greșeală (de ex. folosind un panou de avertizare). 
Verificați dacă cablul de alimentare este decuplat 
de la tensiunea de rețea, de ex. folosind un aparat 
de măsură adecvat.  

 Detectorul de mișcare poate fi 
montat pe un perete. Înălțimea 
de montare se înscrie în intervalul 
2 – 3 metri. 

 Poziția de montare aprobată este 
numai cea care apare în imaginea 
din dreapta (săgeata indică „în 
sus”).  

 Montați detectorul de mișcare 
numai pe o suprafață stabilă, de ex. zid. Folosiți șuruburi 
și dibluri în funcție de această suprafață.  

 Montați detectorul de mișcare în așa fel încât să nu se 
afle în raza de acțiune a copiilor. 

 Începeți montarea prin demontarea capacului (2). În 
acest sens desfaceți șurubul (1) din partea frontală. După 
aceea puteți demonta capacul (trageți în față).  

 Marcați poziția de montare pe perete folosind orificiile 
de fixare (11). În funcție de tipul de perete realizați 
găurile adecvate pentru dibluri! 

Atenție! 
Aveți grijă să nu secționați cabluri sau conducte în 
timpul găuririi sau înșurubării.  

 Perforați un pic garnitura (10) din partea posterioară a 
detectorului de mișcare; treceți cablul prin garnitură. 

 Înșurubați detectorul de mișcare cu două șuruburi 
adecvate. 

 Izolați cablul de alimentare și cablul spre consumator.  

 Desfaceți dispozitivul detensionare cablu (5). 

 Conectați cablul de 
alimentare și cablul spre 
consumator cu clemele cu 
șurub (3) din detectorul 
de mișcare. 
Lângă clemele cu șurub se 
află marcajele pentru alocarea conexiunilor (4).  
L   =  faza, cablul maro 
N  =  neutru, cablul albastru 
A  =  faza comutată, spre consumator 

 = conductor de protecție  
Conductorul de protecție (PE, cablul galben-verde) 
nu este conectat în detectorul de mișcare, căci 
acolo nu este nevoie de el.  
Dacă cablul de alimentare și cablul spre consumator 
(de ex. o lampă) dispun de un conductor de 
protecție, atunci acestea trebuie conectate la 
clemele cu șurub corespunzătoare.  

 Fixați cablul în dispozitivul detensionare cablu (5).  

 Instalați corect capacul (2) și fixați-l cu șurubul desfăcut 
la început. 

 Orientați senzorul PIR spre direcția dorită. În acest sens 
capul senzorului poate fi rotit spre stânga sau spre 
dreapta. 
Dacă trebuie să rabatați capul senzorului în sus sau în jos, 
atunci desfaceți șurubul de reglare (6) rotindu-l un pic 
spre stânga, în sens anti orar. După ce ați orientat capul 
senzorului rotiți șurubul de reglare spre dreapta, în sens 
orar pentru a fixa capul senzorului.  

 La prima punere în funcțiune, respectiv la testarea 
funcționalității (dacă doriți să 
testați aria de acoperire a sen-
zorului PIR) setați reglatoarele 
după cum urmează (vezi și 
imaginea din dreapta): 
o rotiți butonul „LUX” (7) spre dreapta în sens orar, 

spre simbolul soare (detectorul de mișcare 
funcționează și pe timpul zilei și pornește/oprește 
consumatorul conectat), 

o rotiți butonul „TIME” (8) spre stânga, în sens anti 
orar, în direcția „-„ (durată scurtă de cuplare). 

o rotiți butonul „SENS” (9) spre dreapta în sens orar, în 
direcția „+” (sensibilitate mare).  

 Aplicați tensiunea de rețea; pornește consumatorul 
conectat (de ex. o lampă). Consumatorul este oprit după 
câteva secunde, iar detectorul de mișcare este pregătit 
de funcționare.  
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Dacă aparatul identifică o modificare de 
temperatură în aria supravegheată (de ex. dacă o 
persoană pătrunde în această arie), atunci se 
activează consumatorul. 

 Realizați setările dorite; vezi capitolul următor.  
 

Setarea detectorului de mișcare 
 

Buton „LUX” (reglare luminozitate) 
Cu butonul „LUX” (7) puteți seta pragul de cuplare, respectiv 
valoarea pentru luminozitatea ambientală care activează 
detectorul de mișcare.  
Dacă rotiți butonul spre stânga în sens anti orar (în direcția 
simbolului lună) detectorul de mișcare se va activa numai la 
întuneric accentuat, dacă rotiți butonul spre dreapta (în 
direcția simbolului soare) se va activa la luminozitate mai 
mare.  
 

Buton „TIME” (durată cuplare) 
Cu butonul „TIME” (8) puteți seta durata de cuplare pentru 
ieșirea „A” a detectorului de mișcare. Rotirea butonului spre 
stânga în sens anti-orar (în direcția „-„) scurtează durata de 
cuplare a consumatorului conectat, iar rotirea spre dreapta 
în sens orar (în direcția „+”) prelungește această durată. 
Intervalul de setare: de la cca. 10 secunde până la 7 minute.  

Dacă în timpul duratei de cuplare aparatul identi-
fică o nouă mișcare, atunci perioada de cuplare a 
consumatorului conectat o ia de la început.  

 

Buton „SENS” (sensibilitate) 
Cu butonul „SENS” (9) se poate seta modificarea de căldură 
care determină declanșarea comutării. 
La o rotire spre dreapta în sens orar (în direcția „+”) 
detectorul de mișcare se activează la cea mai mică 
modificare a căldurii (sensibilitate mare), la o rotire spre 
stânga în sens anti-orar (în direcția „-”) acesta se activează 
abia la modificări semnificative (sensibilitate mică).  
Această funcție influențează și raza de acțiune a senzorului 
PIR (de ex. o persoană care intră în aria monitorizată este 
identificată de senzorul PIR abia la o distanță mai mică, dacă 
sensibilitatea este diminuată).  
 

Întreținerea și curățarea 
 

Produsul nu are nevoie de operații de întreținere. Operațiile 
de întreținere și reparații nu pot fi efectuate decât de către 
personal calificat. 
Pentru curățare folosiți o cârpă curată, moale și uscată. Nu 
apăsați prea tare pe obiectivul senzorului PIR.  
Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții 
pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea 
pot duce la decolorări sau chiar la modificarea materialelor 
suprafeței aparatului.  
 

Eliminarea deșeurilor 
 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

Date tehnice 
 

Tensiune de funcționare 220 - 240 V/AC, 50 Hz 
Putere absorbită standby cca. 0,45 W 
Putere conectată  1200 W (sarcină rezistivă) 

300 W (sarcină inductivă) 
Consumatorii preponderent cu sarcină rezistivă sunt 
de ex. becurile incandescente, radiatoarele etc. 
Consumatorii cu sarcină inductivă sunt de ex. 
motoare, limitatoare de curent, transformatoare 
convenționale, becuri economice etc.  

Tip de comutare  releu 
Grad de protecție  IP44 
Condiții ambientale temperatură -20 °C până la +40 °C 
Unghi de acoperire orizontal = 180°, vertical = 120° 
Raza de acțiune PIR cca. 12 m (la +22 °C), se ajustează 

folosind reglatorul de sensibilitate 
(informații în capitolul „Funcția 
unui detector de mișcare) 

Durată conectare reglabilă, 10 s (±3 s) până la 7 
minute (±2 minute) 

Luminozitate ambientală reglabilă 
Dimensiuni (Î x l x A) 150 x 58 x 120 mm (senzor PIR 

orientat în față) 
Greutate  cca. 208 g 
 
 

Declarație de conformitate 
 

Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Detector de mișcare 180° 
Model:    ST10A 
Cod produs:  1296294 
 

este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 

Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009; 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 61574: 2009 
 

Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 61058-1: 2002 + A2: 2008 
 

Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulament (EC) No 1194/2012 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

Marcaj CE pe produs 
 
 

Hirschau, 12 martie 2015 
Loc și dată 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 


