Draadloze wind / licht / regen sensor op zonne-energie
Torro AC 302-01
Producthandleiding
Draadloos wind/licht sensor systeem wordt bepaald door de wind/licht sensor, ontvanger en zender en werken samen. De sensor detecteert
automatisch het klimaat en verzend radio RF signalen automatisch naar de ontvanger van elektrische zonwering om ze te beschermen tegen
weerschade.
Dit systeem heeft de kenmerken van een mensvriendelijk ontwerp, intelligente functies, een laag geluidsniveau, een soepele werking en flexibele
installatiemethoden.
Wind- / licht / regen sensor maakt gebruik van MCU intelligente besturing, die zorgt voor een snelle reactie op windvlagen (3 seconden reactietijd) en
lichtgevoeligheid (1,5 minuut reactietijd), is stabiel en betrouwbaar.
Wind- / licht / regen sensor maakt gebruik van een anti-regenontwerp en maakt deel uit van de dubbel dragende structuur. Dat heeft ervoor gezorgd
dat de gebruikte windgevoelige zintuigen een aantal toonaangevende ontwerp gerelateerde patenten hebben verkregen.

1. Kenmerken
1.Ontwerp-octrooien, mode, schoonheid
2.Zonnepanelen + 3,7v batterij, geen bedrading of batterij vervangen
3.Digitaal display, intuïtief, genereus
4.9 stappen display voor verschillende installatie methoden
5.Met testmodus voor eenvoudige demonstratie of testen
6.In de testmodus wordt de status weergegeven die wordt
gedetecteerd door de wind- en lichtintensiteit, gebruiksvriendelijk, je
kunt een gewenste triggerpositie instellen;
7.Draadloze signaaluitgang, eenvoudige installatie

2. Product parameters
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4. Toepassing

3. Paneel Intstructie

Zonne-energie

Wind sensor
instelknop

5. Installatie

Stappen LED Display
Light sensor instelknop
Regen sensor instelknop
Koppel knop

Netstroom

Bediening via computer

Om ervoor te zorgen dat de sensor beter kan reageren op klimaatverandering, moet de sensor worden geïnstalleerd en volledig worden
blootgesteld aan zonlicht in een volledig geventileerde locatie buitenshuis.

1, positioneer volgens openingen op de
achterklep in de muur en markeer deze.

2, maak een gat in de muur en
bevestig de achterklep met schroeven.

3, langs de sleuf van boven in de
achterklep schuiven, installatie voltooid.

6. Signaal instellen
1. Touch-robin mode: elke keer dat u op de knop drukt om de ingestelde waarde plus één in te stellen, vervolgens 9 bij 0 wordt gerecirculeerd.
2. Stap 0 is uitgeschakeld, wat betekent dat ze het signaal niet detecteren. 1-9 betekent 9 niveaus, 1 is het meest gevoelig is.

Windsnelheid instellen:
Windsnelheid aanpassen:
Wanneer de sensor een signaal stuurt als reactie op de windsnelheid de ingestelde waarde bereikt, kan de ontvanger de elektrische zonwering
automatisch intrekken om schade door wind te voorkomen.
Windinstelbereik: 10km/h – 50km/h
Windsnelheid en windkracht grafiek: (wind responstijd van 3 seconden)
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Lichtgevoeligheid instellingen:
Wanneer de lichtintensiteit gedurende 1,5 minuut de ingestelde gegevens te bereikt, stuurt de sensor een signaal naar de ontvanger om de
elektrische zonwering automatisch te laten openen. Wanneer de lichtintensiteit daalt tot de standaardgegevens (donker) en een minuut duurt, stuurt
de sensor een signaal naar de ontvanger om de elektrische zonwering automatisch terug te laten trekken. Dit gebeurt door intelligente controle.

Licht instellen, bereik: 0.2 – 10klux:
Op / neer schakelaar

Test signaal:
Ga naar de testmodus, druk 3 seconden op de knop voor het instellen van wind en regen, de LED knippert om de testmodus aan te geven. In de
testmodus wordt de digitale weergave van het huidige niveau van de gedetecteerde signaalsterkte, de gevoeligheid automatisch ingesteld op de
laagste positie (waarschijnlijk trigger), de responstijd is één seconde. Verlaat de testmodus, druk 3 seconden op de wind- en regenknoppen, de LED
is uit bij het verlaten van de aanpassingsmodus. Opmerking: om energie te besparen, is de maximale tijdslimiet in test modus drie minuten, na drie
minuten schakett de sensor automatisch terug.
Installatielocatie moet ervoor zorgen dat zonne-oplaadpanelen een maximale blootstellingstijd hebben.

7. Pas op:

1. Installatielocatie moet ervoor zorgen dat zonnepanelen een maximale blootstellingstijd hebben.
2. Wind- en lichtsensor mag niet vervuild worden door biv. bladeren, anders zal dit de normale werking van de sensor beïnvloeden en zelfs sensor
storingen veroorzaken.
3. De sensor moet de juiste installatiepositie selecteren, zodat de sensor volledig gevoelig kan zijn voor windsnelheid, lichtintensiteit, anders heeft dit
invloed op de normale werking van de sensor of schade aan de sensor.
4. De elektrische luifel gaat open wanneer de lichtintensiteit de ingestelde gegevens bereikt, als de lichtintensiteit lager is dan de standaardgegevens
(donker) zal de elektrische luifel automatisch intrekken.
5. De windsensor trekt het elektrische zonnescherm alleen terug wanneer de windsnelheid de ingestelde gegevens bereikt, deze gaat niet automatisch
open nadat de wind gestopt is.
6. Wanneer de wind / lichtsensor werkt, knippert de led indicator eenmaal.
7. Na de reactie van de windsensor is er een vertragingsbeveiliging van 5 minuten. Namelijk: na reactie van de windsensor reageert het product niet
binnen vijf minuten op lichtgevoeligheid.

8. Storingen
Omschrijving van de storing

Reden van de storing

Oplossing

Elektrisch zonnescherm kan niet
uitschuiven als het waait

1. de windmolen wordt belemmerd door vuil
zoals bladeren.
2. Windsensor is niet correct ingesteld
3. De sensor en de aangesloten ontvanger
hebben fout of slecht contact

1. Reinig de sensor.
2. Reset en pas het niveau van
de windsensor aan.
3. Herbedraden.

Wanneer het licht sterk is, kan de
elektrische luifel niet worden
geopend

1. De lichtsensor is beschut door vuil zoals
bladeren.
2. Bevind zich in de windsensor 5-minuten
vertragingsbeveilinging modus.

1. Reinig de sensor.
2. Normaal verscijnsel.
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