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AC302-01 
rádiós szél-fény érzékelő 

 
Felszerelési útmutató szakképzett telepítőknek 

 

 
Paraméterek: 
 
Hatótávolság: ........................... max. 25-50m (rálátással) 
Műk. Hőmérséklet tartomány ...... -30...+65oC 
Tápfeszültség: .......................... belső akkumulátor 
 
Felszerelés és tanítás előtt a készüléket helyezze fényforrás elé, vagy  
napsütésnek tegye ki, ellenőrizze az akku töltöttségi állapotát úgy, hogy 
megnyomja a szél, vagy a fény gombot. Amennyiben a kijelzőn egy szám 
jelenik meg akkor megkezdheti a telepítést. 
 
Az érzékelőt telepítés előtt először tanítsa fel az eszközöknek: 
 
Léptesse be a kívánt eszközt tanuló üzemmódba, majd nyomja meg a 
szélérzékelő LEARN gombját egyszer. Az eszköz megtanulta az érzékelőt. 
 
Szintek beállítása: 
 
Nyomja le és tartsa nyomva SET és Szél gombokat egyszerre, néhány 
másodperc múlva két szám jelenik meg a kijelzőn. Az első számjegy a 
szélerősség értékét mutatja, a második számjegy a mért fényerősséget 
mutatja. 
 
ÉRTÉKEK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Szél km/h 1 2,5 4,5 6,5 9 10,5 14,5 17 21 
Fény kLux 0,2 1 2 5 10 15 20 25 30 
 
A küszöbszintek a SZÉL vagy a FÉNY gombokkal növelhetők. 
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Irányok: 
 
Az érzékelő a küszöb elérésekor vagy FEL vagy LE parancsot ad. 
Nyomja le és tartsa lenyomva a SZÉL és FÉNY gombokat, vagy UP (fe)l vagy 
Dn (le) irány jelenik meg a kijelzőn. Minden megnyomáskor változik az érték. 
 
 
Felszerelés: 
 
Az érzékelőt olyan helyre szerelje fel, ahol közvetlen napsütés érheti még télen 
is! 
Csúsztassa lefelé a hátlapot, majd azon keresztül jelölje fel a falra. Készítsen 
megfelelő furatokat, majd rögzítse a hátlapot, a TOP felirat olvasható legyen, 
és a nyíl felfelé mutasson. 
Csúsztassa az érzékelőt a műanyag hátlapra. Döntse meg a fejet úgy, hogy a 
rotor tengelye függőleges legyen. 
 

 


