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Armaturen är försedd med en sensor av multifunktionstyp. Detta innebär att förutom rörelsedetekter-
ing kan även omgivningsljuset mätas. På så sätt kan armaturen vara släckt vid dagsljus. De konfigura-
tioner som kan göras är:

• sensorns detekteringsområde
• efterlystid
• dagsljussensor
• standbytid
• dimringsnivå

Alla inställningar görs via dipswitchar. Dessa är numrerade från 1 till 8.
Varje dipswitch har läge on eller off. Läge on är när den vita switchen står i sitt övre läge medan off är 
i undre läge. Uppåt är riktningen mot centrum av sensorn. 

Inställningar multisensor

1
on 100 %
off 50 %

2 3
on on 5 sekunder
off on 90 sekunder
on off 3 minuter
off off 10 minuter

4 5
on on av
off on 50 lux
on off 15 lux
off off 5 lux

6 7
on on 0 sekunder
off on 30 sekunder
on off 10 minuter
off off konstant

8
on 10 %
off 25 %

Detekteringsområde
Storleken på detekteringsområdet kan ställas i 
två läge - fullt eller till hälften.

Efterlystid
Hur länge armaturen ska lysa efter att rörelse 
detekterats kan ställas i fyra steg.

Dagsljussensor
Under vilken nivå av omgivande ljus som arma-
turen inte skall lysa.

Standby-tid
Hur länge armaturen ska lysa i neddimrat läge 
efter att efterlystiden löpt ut.

Dimringsnivå
Vilken nivå armaturen ska vara dimrad till
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I modellerna med radiokommunikation finns fler inställningsmöjligheter än i övriga modeller. Därför 
finns det fler dip-switchar fördelade på flera rader.

1 2 3
on on on 100 %
off on on 75 %
on off on 50 %
off off on 25 %

1 2 3
on on on 5 sekunder
off on on 30 sekunder
on off on 90 sekunder
off off on 3 minuter
on on off 20 minuter
off off off 30 minuter

4 5 6 7 8
on on on on on av
off on on on on 100 lux
on off on on on 50 lux
off off on on on 35 lux
off off off on on 15 lux
off off off off on 2 lux

7 8
on on 10 %
off on 20 %
on off 30 %
off off 50 %

Detekteringsområde
Storleken på detekteringsområdet kan ställas i 
fyra lägen.

Efterlystid
Hur länge armaturen ska lysa efter att rörelse 
detekterats kan ställas i fyra steg.

Dagsljussensor
Under vilken nivå av omgivande ljus som arma-
turen inte skall lysa.

Standby-tid
Hur länge armaturen ska lysa i neddimrat läge 
efter att efterlystiden löpt ut.

Dimringsnivå
Vilken nivå armaturen ska vara dimrad till

Inre rad med switchar Yttre rad med switchar

4 5 6 7 8 open close
on on on on off 100 lux 250 lux
off on on on off 50 lux 150 lux
on off on on off 35 lux 100 lux
off off on on off 10 lux 50 lux
off off off on off 2 lux 30 lux

Överstiger omgivande ljus luxvärdet för “close” 
kopplas armaturen bort. Vid omgivningsljus un-
derstigande open tänds armaturen oavsett om 
rörelse detekterats.

Nattfunktion

4 5 6
on on on 0 sekunder
off on on 5 minuter
on off on 10 minuter
off off on 30 minuter
on on off 60 minuter
off off off konstant


