МЕТА ВИЯВЛЕНА!
LED-СВІТИЛЬНИКИ
З ВБУДОВАНИМИ ДАТЧИКАМИ РУХУ
ДАТЧИК РУХУ – це пристрій, що виявляє пересування будьяких об’єктів в зоні своєї дії. Найчастіше датчики руху використовуються в місцях, де люди знаходяться нетривалий час, наприклад в коморах, підсобках, коридорах, на сходах.

За принципом дії датчики руху бувають ультразвукові, інфрачервоні і мікрохвильові. Детальніше розповімо про принцип дії
кожного з них.
За способом отримання сигналу від об’єктів датчики руху поділяються на активні датчики, ті які самі випромінюють і реєструють відбитий від об’єктів сигнал і вимагають використання випромінювача і приймача, пасивні датчики –
ті, які реєструють власне випромінювання об’єктів.
ІНФРАЧЕРВОНІ ДАТЧИКИ реєструють рухи за інфрачервоним випромінюванням, яке властиво
всім нагрітим тілам: людині, тварині, а також теплій батареї, теплій підлозі і т. п. Іч–датчики пасивні. Самі
вони нічого не випромінюють, а лише сприймають випромінюєме від всіх теплокровних істот випромінювання. Це найпоширеніший вид датчиків.
СКЛАДОВІ ІЧ-ДАТЧИКА

В середині датчика розміщені приймачі ІЧ світла – фотоелементи. Вони
накриті схожою на ковпак
або циліндр мультілінзою.
Кожна міні-лінза охоплює
свій сегмент. Сигнал пропадає при виході людини
(руки людини) за межі
цього сегмента. При переміщенні всередині сегмента сигнал не змінюється .

Мультилінза
Кут
охоплення

Сектор
лінзи
Піритовий
детектор
Виявлення об’єкта відбувається при
перетині ним мінімум двох променів
або секторів.

Мультілінза, вона ж лінза Френеля, – складна складена лінза, що
розділяє всю область навколо датчика на безліч секторів, або променів.

Фотографії, виконані при звичайному
світлі і в темряві, в ІЧ-діапазоні

По фізичній природі видиме
світло та ІЧ-випромінювання
однакові. ІЧ-випромінювання
можна сфокусувати лінзою, так
само як звичайне світло. При
попаданні ІЧ-випромінювання
на фотоелемент він змінює свої
параметри. При кімнатній температурі у видимому світлі тіла
не світяться, а в ІЧ-діапазоні –
просто сяють.
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Затримка часу відключення необхідна для того, щоб при появі людини в освітлюваній зоні він зміг пройти її повністю, навіть не перебуваючи в «полі зору» датчика. Датчики руху відключаються не відразу, а
з невеликою затримкою, після виходу об’єкта із зони видимості. Затримка часу зазвичай виставляється від 5 секунд до 10 хвилин.
«Загрублення» роботи датчиків часто робиться навмисно, щоб вони
реагували тільки на людину, що йде.
Кут виявлення будь-якого інфрачервоного датчика можна легко скоригувати, просто заклеївши плівкою частину мультілінзи.
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СВІТИЛЬНИКИ

З ІНФРАЧЕРВОНИМИ ДАТЧИКАМИ РУХУ
PFL/SENSOR

Характеристики
Джерело світла – світлодіод EPISTAR (Тайвань)
Колірна температура – 6500 K
Кут освітлення – 120°
Вхідна напруга / частота – 85–265 В / 50 Гц
Матеріал розсіювача – термостійке скло
Коефіцієнт потужності – cos ≥ 0,9
Кут дії датчика – 140°
Час роботи прожектора – 5 с – 5 хв
(регулюється)
Дальність дії датчика – 12 м
Матеріал корпусу – литий алюміній
з антикорозійним покриттям, загартоване скло
Температура експлуатації –20...+40 °С
Термін придатності світлодіодів – 50 000 годин
Гарантійний термін – 2 роки

Код
4690601005212
4690601009210
4690601009234

Артикул
PFL-10W/CW/BL/SENSOR
PFL-20W/CW/BL/SENSOR
PFL-30W/CW/BL/SENSOR

Потужність,
Вт
10
20
30

Світлова
темп., К
6500
6500
6500

Світловий
потік, лм
800
1800
2750

Розміри, мм

Маса, кг

135(90) х 115 х 105
250(140) х 180 х 130
293(183) х 225 х 160

0,80
1,05
1,72

PPB 1200 SMD 18W 4000K IP40 SENSOR
(аналог ЛПБ)
Характеристики
Джерело світла – світлодіоди SANAN
Колірна температура – 4000 K
Кут освітлення – 120°
Коефіцієнт пульсації – 2 %
Дальність спрацьовування – 3–6 м (налаштовуэться)
Коефіцієнт потужності – cos ≥ 0,9
Вхідна напруга / частота – 180–240 В / 50–60 Гц
Матеріал корпусу – алюмінієвий сплав
Матеріал розсіювача – матовий полікарбонат
Температура експлуатації –10...+40 °С
Термін придатності світлодіодів – 30 000 годин
Гарантійний термін – 2 роки
Потужність, Світловий
Вт
потік, лм
18
1440
4897062855824 PPB 1200 18W 4000K IP40 SENSOR
Код

Артикул

Роботу світильника можна регулювати самостійно (Регулювання знаходиться на корпусі світильника).
Дальність спрацьовування датчика від 3 до 6 м. Часовий інтервал роботи 5–140 секунд. Рівень освітленості - день/ніч.
Світильник не буде вмикатися в наступних випадках:
а) в світлий час доби, коли освітленість приміщення, де встановлений світильник, перевищує 10 лк;
б) рухомі об’єкти за межами спрацьовування датчика;
в) два або більше світильників встановлені на відстані 5 м
один від одного. Включення одного з світильників не дозволить включитися наступним через перевищення порога освітленості – 10 лк.
Світильник працює безперервно при наявності в приміщенні
попостійно рухаючихся об’ектів в межах дальності спрацьовування датчика.
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Тривалість
освітлення, с
5–140

Розміри, мм

Маса, кг

1200 х 28 х 40

0,6

Світильник PPB SMD SENSOR з
датчиком руху відключається в
світлий час доби , що економить до
70 % електроенергії.
Сутінкові вимикачі служать для
того, щоб пристрій було активовано
тільки в темний час доби. Як правило, датчики руху і присутності комбінуються з таймерами і сенсорами, реагують на зміну зовнішнього
освітлення світлового приладу.
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УЛЬТРАЗВУКОВІ ДАТЧИКИ
для реєстрації руху використовують відбиті від
об’єктів ультразвукові хвилі в діапазоні 20–60 кГц.
Такі датчики здатні спрацьовувати тільки на досить
різкі рухи і можуть навіть не зреагувати на спокійні
рухи людини.

За принципом своєї роботи ультразвукові та мікрохвильові датчики схожі. За способом отримання сигналу це активні датчики. Тобто вони
самі випромінюють і реєструють хвилі. Складаються такі датчики з приймача і випромінювача.

Крім того, ультразвукові частоти викликають хвилювання у тварин. Плюсом є їх невисока вартість.
У світлових приладах вони використовуються рідко,
оскільки дальність їх дії обмежена.

У роботі ультразвукових і мікрохвильових датчиків використовується эфект Доплера: коли в зоні
виявлення активного датчика руху з’являється
рухомий об’єкт, частота відбитої від об’єкта хвилі
змінюється.

МІКРОХВИЛЬОВІ (НВЧ) ДАТЧИКИ
використовують енергію електромагнітних хвиль
високої частоти. Частота випромінюваних хвиль таких датчиків зазвичай становить 5,8 ГГц. Мікрохвилі
відбиваються від навколишніх об’єктів і реєструються
сенсором. У разі виявлення найменших змін відбитих
електромагнітних хвиль спрацьовує мікропроцесор
пристрою. Детектування можливо крізь дерев’яні двері, шибки, тонкі стіни.

Проілюструвати це можна простим прикладом. Ми
стоїмо на зупинці, а повз їде машина з сиреною.
Коли вона під’їжджає до нас, звук здається високим, коли віддаляється від нас – набагато більш
низьким.

СВІТИЛЬНИКИ

З МІКРОХВИЛЬОВИМИ ДАТЧИКАМИ РУХУ

PWP-1200-SMD 40W SENSOR 6500K IP65

(аналог ЛСП)

Характеристики
Джерело світла – світлодіоди SMD2835
Колірна температура – 6500 K
Кут освітлення – 180°
Коефіцієнт пульсації 5 %
Вхідна напруга / частота – 100–240 В / 50 Гц
Коефіцієнт потужності – cos ≥ 0,9
Температура експлуатації –20...+40 °С
Термін придатності світлодіодів – 40 000 годин
Поріг освітленості спрацьовування сенсора – 20 лк
Час роботи світильника після включення – 60 с
Кут детектування – 360°
Дальність дії – 8 м
Гарантійний термін – 3 роки

Код
4897062856494

Артикул
PWP 1200 SMD 40W SENSOR 6500K

Потужність,
Вт
40

Світловий
потік, лм
3400

Розміри, мм

Маса, кг

1180 х 86 х 66

1,2

PBH-PC2-RS SENSOR
Характеристики
Джерело світла – світлодіоди SMD2835
Колірна температура – 4000 K
Коефіцієнт пульсації 5 %
Кут детектування руху – 360°
Дальність спрацьовування – 8 м
Поріг освітленості – 10 лк
Вхідна напруга / частота – 220–240 В / 50–60 Гц
Матеріал корпусу – ABS-пластик
Матеріал розсіювача – матовий полікарбонат
Температура експлуатації –20...+45 °С
Термін придатності світлодіодів – 25 000 годин
Гарантійний термін – 2 роки
Потужність, Світловий
Тривалість
Маса,
Вт
потік, лм освітлення, с Форма Розміри, мм
кг
8Wлампы
4000K WHITE
8
640 их ограничено.
30
Коло 176 х 176 х 56 0,43
4897062852113 PBH-PC2-RS
*Существуют
и безртутные
ДНаТ, но использование
12W 4000K
WHITE источника
12
960свои преимущества
50
Коло
211 х 211 х 58 0,54
4897062850584
Как
видно из PBH-PC2-RS
сводной таблицы,
у каждого
света
и недостатки.
Код

Артикул
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ПРИНЦИП РОБОТИ МІКРОХВИЛЬОВИХ ДАТЧИКІВ

У СВЧ-датчиках, що працюють на основі ефекту Доплера, антена служить і передавачем, і приймачем
електромагнітних хвиль. Відбиваючись від рухомих
об’єктів, хвилі реєструються сенсором, і в разі виявлення змін мікропроцесор пристрою включає світильник.

Антена
Рухомий об'єкт

Наближається до антени

Віддаляється від антени

Росте

Падає

Рівень відбитого сигналу

Мікрохвильовий датчик світильніка
PBH-PC2-RS SENSOR
.
На кришці корпусу датчика видно
фотоелемент, що відключає світильник в світлий час доби.

ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ДАТЧИКІВ РУХУ
ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Ультразвукові датчики

Інфрачервоні датчики

Активні / пасивні за
способом отримання
сигналу

Активні, випромінюють
ультразвукові хвилі
в діапазоні 20–60 кГц

Пасивні , не випромінюють, а
Активні, випромінюють
лише реєструють інфрачервоне електромагнітні хвилі,
випромінювання від об’єктів
зазвичай 5,8 ГГц

Принцип роботи

Для реєстрації руху
використовують відбиті від
об’єктів ультразвукові хвилі

Реєструють рух за
інфрачервоним
випромінюванням, яке
властиве всім нагрітим
тілам: людині, тварині, теплої
батареї,теплої підлоги і т.і.

Радіус дії датчика

Вельми обмежений радіус дії.
Радіус може бути дуже
Радіус дії може бути
Навіть у найкращих моделей
великим, до декількох десятків величезним . У найпотужніших
10–15 м – межа їх можливостей метрів. Однак радіус видимості моделей – це сотні метрів
повинен бути повністю
вікритий

Ймовірність випадкового
спрацьовування
Ймовірність
неспрацьовування
Температурний діапазон
роботи

Низька

Середня

Висока

Висока

Низька

Низька

Зміни температури
При збільшенні температури
не роблять істотного впливу на навколишнього середовища
роботу датчика
понад +25 °С чутливість
датчика значно знижується

Мікрохвильові
(СВЧ) датчики

Для реєстрації руху
використовують відбиті від
об’єктів електромагнітні хвилі
високої частоти

Зміни температури
не роблять істотного впливу на
роботу датчика

Здатність «бачити» об’єкти Є
через перешкоди **

Ні , повинні бути в зоні прямої
видимості від об’єкта до
датчика

Є

Вплив на людину
і тварин
Розміри датчика

Ні

Є

Досить великі

Досить великі

Невеликі

Вартість

Невелика

Середня

Висока

Є

* Всі характеристики конкретного приладу залежать від підсумкових налаштувань.
** Важливо розуміти, що мікрохвильові датчики не вміють «мацати» через стіни і перегородки, та й скло може порушити правильність їх роботи. І якщо по краю контрольованої зони рухається людина, то станеться помилкове спрацьовування. Тому потужність передавача часто навмисно обмежують.

Також існують комбіновані датчики руху, що поєднують в собі відразу кілька технологій виявлення, наприклад
інфрачервоний і мікрохвильовий датчик.
Застосування датчиків руху в сучасних LED-світильниках допоможе вам максимально економно використовувати електроенергію при висвітленні різних об’єктів.
Надсилайте ваші запитання про світлодіодну продукціїю
на електронну пошту
sale@jazz-light.com.ua Пишіть, ми з радістю вам відповімо!
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