Công ty Thương Mại và Kỹ Thuật Hồng Thuỷ
HT Trading & Engineering Co., Ltd.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH
Cảm biến hiện diện SPHINX 104-360 và SPHINX 104-360/2
1. Mô tả.








SPHINX 104-360 và 104-360/2 là loại công tắc cảm biến hiện diện dựa trên
công nghệ hồng ngoại thụ động. Bật thiết bị/tải (đèn, quạt) khi độ sáng yếu
và có người trong khu vực. Tắt khi đủ sáng hoặc không có người trong khu
vực.
Lắp trần chìm.
Vùng nhận diện có đường kính tới 14m, góc quét 3600.
Có thể lắp ở nhiều vị trí: hành lang, cầu thang, cổng/cửa, gara, bãi đỗ xe
trong nhà, nhà ở, văn phòng, phòng họp, nhà vệ sinh .v.v..
SPHINX 104-360: có 1 ngõ ra rơ le (L’) để điều khiển đèn.
SPHINX 104-360/2:
có 2 ngõ ra kênh I và kênh II:






Kênh I: điều khiển đèn

b) Lưu ý khi lắp đặt.
Vì hoạt động của cảm biến sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, nên cần
tránh những vấn đề sau:
 Tránh để cảm biến hướng về phía các đối tượng có độ phản chiếu cao như
gương, màn hình, …
 Tránh đặt cảm biến gần nguồn nhiệt, như ống thông hơi nóng, máy điều
hòa không khí, ống hơi, máy sấy, đèn, …
 Trong khu vực phát hiện hạn chế và tránh các vật thể có thể lay động, lắc
lư (theo gió) như: màn treo, các cây có lá to, nhiều lá, vườn, …

 Kênh II: điều khiển quạt thông gió, hệ thống HVAC.
Đầu nối dạng cắm vào giúp đấu nối dễ dàng, nhanh chóng.
Chức năng tắt/mở thủ công, thêm nút nhấn để kích hoạt cảm biến.
Chế độ ‘Master/Slave’ cho phép nhiều cảm biến hoạt động song song cùng
điều khiển 1 thiết bị/tải. Độ sáng (LUX) và thời gian (TIME) được điều khiển
bởi cảm biến chính (Master), các cảm biến còn lại (Salve) chỉ phát hiện
người (chuyển động) để mở rộng vùng nhận biết có người hiện diện.

2. Hướng dẫn an toàn cơ bản.
Việc lắp đặt thiết bị có nguy cơ điện giật và cháy.
Cần được thực hiện bởi người có đủ chuyên môn về điện.
Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn EN 60669-2-1 cho việc thiết kế lắp đặt.
Độ kín IP41 theo tiêu chuẩn EN 60529 cho môi trường trong nhà.
Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho môi trường bình thường.




Cảm biến sẽ nhạy hơn với các chuyển động ngang qua và kém nhạy hơn
đối với các di chuyển hướng tâm (tới cảm biến).
Khi thử nghiệm (walk test) thiết bị cần chú ý hướng di chuyển. Khi lắp đặt ở
độ cao 3,5m khoảng cách phát hiện lên tới 14m khi đi ngang qua và 8m khi
di chuyển về hướng thiết bị.

3. Lắp đặt và kết nối.
a)

Vùng phát hiện.
Chiều cao lắp đặt phù hợp là từ 2,5m ~ 3,5m. Khi lắp ở độ cao 2,5m, đường
kính vùng nhận diện là 12m, và 14m ở độ cao 3,5m.
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Lúc này, trên các cảm biến Slave, nút độ sáng (Lux) phải được chỉnh về nấc
SLAVE (xem phần chỉnh độ sáng). Khoảng cách tối đa là 100m.

c)

Đấu nối.
Trước khi đấu nối cần kiểm tra các vấn đề sau:
 Cần phải được thực hiện bởi thợ điện chuyên nghiệp.
 Cắt nguồn điện.
 Che phủ tất cả các vật/bề mặt có điện.
 Đảm bảo thiết bị không thể bị bật lên (cấp điện) bất ngờ.
 Đảm bảo nối đất.
Kênh số 1 cần được bảo vệ bởi thiết bị bảo vệ tự động (CB) mắc nối tiếp 10A,
và kênh 2 là 6A.
Mỗi một lỗ trên bảng đấu nối chỉ được đấu vào 1 dây (1,0~2,5mm2).

d) Sơ đồ đấu nối cơ bản.

f)

Quá trình lắp đặt.
SPHINX 104-360 và 104-360/2 có thể gắn trên hộp đế ổ cắm chuẩn.
 Tháo khung trang trí bên ngoài ra để thấy 2 nút chỉnh độ sáng (Lux) và thời
gian (Time).

e)

Sơ đồ đấu nối dạng Master/Slave.



Cho phép tối đa 10 thiết bị Slave kết nối song song với 1 thiết bị Master.
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Tháo đầu cảm biến ra khỏi phần nguồn phía sau bằng cách vặn (tháo) 2 vít
trên đầu cảm biến.
Cắt bỏ phần vỏ cách điện của cáp một đoạn 6-8mm (xem hình dưới).
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Dùng tuốc nơ vít nhấn đầu chốt trên bảng kết nối để có thể cắm dây điện
vào.
Lưu ý: cắm theo ký hiệu được in ngay trên vị trí lỗ (theo đúng sơ đồ bên
trên).

a)

Bật thủ công (Maunal On Switching).
Khi đèn đang tắt, nó có thể được bật lên bằng cách nhấn nút (kích hoạt chế độ
mở thủ công). Nó sẽ sáng (ON) trong 30 phút nếu có người trong khu vực. Sau
30 phút, thiết bị sẽ trở về chế độ tự động. Nếu người rời khỏi khu vực trước 30
phút, và thời gian không có người này vượt quá thời gian trễ tắt (đặt trên nút
Time), thì thiết bị sẽ trở về chế độ tự động.
Nếu thiết bị đang ở chế độ BẬT thủ công, nhấn nút lần thứ 2 sẽ chuyển thiết bị
về chế độ tự động.

b) Tắt thủ công (Munual OFF Switching).
Khi đèn/tải đang sáng, nó có thể được TẮT bằng cách nhấn nút (kích hoạt chế
độ TẮT thủ công). Nó sẽ vẫn Tắt (OFF) chừng nào còn có người trong khu vực.
Khi thời gian không có người lâu hơn thời gian trễ tắt, chế độ TẮT thủ công sẽ
bị hủy, và thiết bị sẽ trở về chế độ tự động.
Khi thiết bị ở chế độ TẮT thủ công, nhấn nút lần thứ 2 sẽ kích hoạt chế độ tự
động.







Đảm bảo dây đã được nối chặt.
Đặt và cố định phần nguồn vào đế bằng vít phù hợp. Gắn đầu cảm biến vào
phần nguồn. Kiếm tra và đảm bảo các đấu nối đã chuẩn.
Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của cảm biến.
Vặn 2 vít trên đầu cảm biến lại.
Gắn khung trang trí và vỏ trở lại.

4. Chế độ tắt/mở thủ công.
Khi cần điều khiển tải (đèn) một cách thủ công theo ý muốn, có thể lắp thêm 1
nút nhấn vào chân ‘Ext’ và ‘L’ (lúc này cài đặt độ sáng không có tác dụng).
Việc nhấn nút thủ công có thể thực hiện bất kỳ lúc nào (chỉ cần thiết với kênh ra
đèn). Khi nhấn nút sẽ đảo trạng thái rơ le (nghĩa là khi đèn đang tắt, nhấn nút
đèn sẽ bật, và ngược lại).
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Chế độ TEST
Chỉnh nút (mũi tên) TIME về vị trí TEST, cảm biến sẽ vào chế độ TEST và
không bị ảnh hưởng bởi yếu tố độ sáng. Khi có tín hiệu hiện diện, cả đèn/tải
và LED trong cảm biến sẽ sáng trong 2 giây, sau đó tắt, và cảm biến vào
chế độ chờ TEST.

5. Cài đặt thông số hoạt động.

ii) Sphinx 104-360/2:
Thời gian kênh 1 (TIME1):
Có 4 mức chỉnh thời gian 5 giây/3phút/10 phút/20 phút. Chế độ TEST (2
giây, không quan tâm độ sáng LUX) và xung 1 giây (1 giây sáng, 9 giây tắt).
Chế độ TEST:
chỉnh biến trở TIME1 về mức TEST, cảm biến sẽ vào chế độ TEST và không
bị ảnh hưởng bởi độ sáng. Khi có tín hiệu chuyển động, cả đèn/tải và LED
chỉ thị trên cảm biến sẽ sáng trong 2 giây, sau đó tắt, cảm biến vào chế độ
chờ TEST. Lần kích tiếp theo sẽ sau 2 giây.
TIME2 mở: có 4 mức điều chỉnh 0/15/30/60 phút.
TIME2 tắt: có 4 mức điều chỉnh 1/30/60/120 phút.
Lưu ý: không để vị trí mũi tên giữa 2 giá trị để tránh sai giá trị.

a)

Núm chỉnh độ nhạy sáng (LUX):
Cảm biến SPHINX 104-360/104-360/2 có 6 mức điều
chỉnh độ sáng: 10/100/300/500/1000/2000 và SLAVE.
Để điều khiển đèn (tải) trên một vùng rộng hơn vùng
phát hiện của 1 cảm biến, vùng phát hiện có thể được
mở rộng bằng chức năng Master/Slave.
Chức năng Master/Slave có thể được thiết lập bằng
cách chỉnh mũi tên về vị trí SLAVE. Độ trễ thời gian và
ngưỡng sáng được điều khiển chỉ bằng thiết bị chính (Master), chuyển động
của người được phát hiện bởi cả thiết bị chính (Master) và phụ (Slave).

b) Núm chỉnh thời gian trễ tắt (TIME):
i) SPHINX 104-360:
Thời gian
Có 4 mức chỉnh: 5 giây/3 phút/10 phút/20 phút. Chế độ thử nghiệm (TEST):
2 giây, không quan tâm độ sáng LUX. Và chế độ xung 1 giây (1 giây sáng,
9 giây tắt).
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c)

Tính năng đo ánh sáng liên tục (tiết kiệm năng lượng).
Không giống như nhiều công tắc cảm biến khác, SPHINX tiếp tục đo độ sáng
môi trường sau khi đã phát hiện chuyển động và đèn được bật.
Nếu độ sáng xung quanh (ánh sáng ban ngày cộng với ánh sáng nhân tạo) tới
ngưỡng độ sáng thiết lập, thì đèn sẽ tắt mặc dù đã phát hiện người trong khu
vực.
Đảm bảo việc đo độ sáng hoạt động với thời gian trễ khoảng 5 phút để tránh
tình trạng bật/tắt lập bập.
Ở cuối thời gian này, đèn sẽ tắt bởi việc đo độ sáng nếu ánh sáng xung quanh
vượt ngưỡng độ sáng được thiết lập.
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6. Kiểm tra và hiệu chỉnh.
a)

Chức năng của đèn LED trên thiết bị.
LED chỉ thị của SPHINX 104-360/104-360/2 ở phía sau thấu kính.
Đèn LED được dùng để chỉ thị trong chế độ kiểm tra. Khi cảm biến phát hiện
chuyển động thì cả LED và đèn (tải) ngoài đều sáng trong 2 giây, bất kể
ngưỡng độ sáng (LUX).
Đèn LED sẽ sáng trong 40 giây khi khởi động.

 Loại bỏ lớp C:
phạm vi phát hiện khoảng 4m, hình tròn
Vùng bên trong là 1 vòng tròn dường kính 1 m. Việc sắp xếp miếng che thấu
kính có thể được thực hiện tùy theo nhu cầu của từng ứng dụng cụ thể.

b) Chế độ kiểm tra (walk test).
Mục đích là để chọn vị trí lắp đặt tối ưu cho vùng phát hiện theo yêu cầu.
 Lắp đặt cảm biến đúng vị trí, đảm bảo nối
dây chính xác.
 Cấp điện cho cảm biến.
 Chỉnh nút TIME về vị trí TEST (không đo độ
sáng xung quanh), sau đó tiến hành kiểm
tra.
 Đi dọc theo đường biên vùng phát hiện.
 Khi cảm biến được kích hoạt, cả đèn LED
và đèn (tải) đều sáng trong 2 giây.
Chú ý: Thời gian khởi động thiết bị khoảng 40
giây sau khi cấp nguồn với LED và tải. Sau đó, thiết bị sẽ vào chế độ bình
thường, và có thể thực hiện việc kiểm tra.

7. Miếng che thấu kính.
a)

Giới thiệu
Cảm biến Sphinx 104-360/104-360/2 có 3 miếng che thấu kính, mỗi cái bao gồm
3 lớp (A, B, C), mỗi lớp chia thành 4 phần nhỏ (I, II, III, IV), và mỗi phần có thể
che 1 góc khoảng 300. Khi lắp đặt cảm biến ở độ cao 2,5m, sử dụng miếng che
để đạt được phạm vi phát hiện như sau:
 Loại bỏ lớp A + B + C: Phạm vi phát hiện khoảng 12m, hình tròn.
 Loại bỏ lớp B + C: Phạm vi phát hiện khoảng 10m. hình tròn
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8. Điều khiển từ xa
Cảm biến SPHINX cũng có thể được điều khiển bởi remote hồng ngoại (RC 104
Pro và RC 104), giúp cho việc cài đặt trở nên đơn giản, dễ dàng nhanh chóng
với chi phí thấp hơn.

9. Thông số kĩ thuật:

b) Lắp đặt miếng che thấu kính:
Tháo khung tran trí bằng tay, gắn rãnh miếng che kính vào mặt bích trên khung.

Điện áp danh định:
Tần số:
Dải độ sáng:
Công suất tiêu thụ:
Loại tiếp điểm:
Dòng tải:
Tải đèn sợi đốt:
Đèn halogen:
Đèn huỳnh quang:
Đèn huỳnh quang compact:
chấn lưu điện dung :
chấn lưu điện tử:
Phạm vi phát hiện :
Chiều cao lắp đặt:
Độ nhạy sáng LUX:
Thời gian sáng đèn:
Chỉ có ở Sphinx 104-360/2 :
Tải HVAC:
Thời gian mở đèn:
Thời gian tắt hệ HVAC:
Cấp độ bảo vệ:
Độ kín:
Nhiệt độ hoạt động:
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230VAC ~ +10%/-15%
50/60Hz
10 – 2000 lux
~ 1W/8VA (typ)
N/O (Normally Open)
tối đa 8A (cos φ=1)/ 8AX (cos φ=0.3)
1.800W (tối đa)
1.800W (tối đa)
~ 900VA (tối đa)
400VA
4 x 7W, 3 x 11W, 3 x 15W, 3 x 20W, 3 x 23W
3600, ngồi: tối đa 4-6m, đi: tối đa 12-14m.
2,5 – 3,5m
10/100/300/500/1000/2000 và SLAVE
TIME1 (L’): xung (1s)/kiểm tra (2s)/5s/3min/10
min/20 min
tối đa 3A
TIME2 mở (B1-B2): 0/15/30/60 phút
TIME2 tắt (B1-B2): 1/30/60/120 phút
II
IP41
-10oC tới 55oC
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