
[ Monteringsveiledning / Brukerveiledning ]

MICROSAFE® MBD S(W) 
Bevegelsesføler 1(2)-polt 

MICROSAFE® MBD S(W) Lux
Bevegelsesføler 1(2)-polt m/luxføler

MICROSAFE® MBD SW Dim(Lux) 315VA
Bevegelsesføler 2-polt fase-AV-snitt  m/Dim(Luxføler)

MICROSAFE® MBD SW Dim(Lux) 420VA
Bevegelsesføler 2-polt fase-PÅ-snitt m/Dim(Luxføler) 

– et helnorskt produkt fra CTM Lyng AS

Ulike utgaver 
 BEVEGELSESFØLERE

Elnr Varenavn Info
14-038-77 MBD 1-polt 16A Uten servicebryter

14-182-56 MBD S 1-polt 16A

14-038-73 MBD SW 2-polt 10A

14-038-74 MBD S Lux 1-polt 16A

14-182-58 MBD SW Lux 2-polt 10A

14-038-76 MBD SW Dim 315VA fase-AV-snitt

14-038-75 MBD SW Dim 420VA fase-PÅ-snitt

14-182-59 MBD SW DimLux 315VA fase-AV-snitt

14-038-72 MBD SW DimLux 420VA fase-PÅ-snitt

S
Servicebryter som skrur føleren av/på med et kort trykk. 

W
2-polt brudd for våtrom.

Dim
Dimmer opp lyset ved bevegelse. Deretter dimmes lyset sakte ned 
til svakt før det går helt av. Forhindrer at det blir helt mørkt i rom-
met.

Lux
Lyset går ikke på hvis det er lyst nok i rommet.



230VAC Trafo/Belysning
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•	 Ved montering av bevegelsesføler sammen med termostat i dob-
beltboks, anbefales termostaten satt i nedre del.

•	 Unngå montering ved kalde/varme luftstrømmer da bevegelses-
detektoren kan registrere falske bevegelser.

•	 Veggboks bør flukte vegg for at rammen skal gli lett på plass.
•	 Bevegelsesføleren trenger ca. 50 sekunders oppvarmingstid 

(blinker rødt).

Av, på og auto
Bevegelsesføleren kan settes i 3 stillinger, av på og auto. Korte trykk på 
av/på knappen til høyre velger mellom av eller auto. Holdes den knap-
pen inne i 3sek settes lyset konstant på. Dette gjelder til en av knappene 
berøres og bevegelsesføleren går tilbake til auto igjen.

Bevegelsesføler
Teknisk informasjon

Bevegelsesføler
Tips ved installasjon

MBD uten Dim
Kobler laster opp til merkestrøm (16/10A).

For laster over 16/10 Ampere kan kontaktor 
med RC-ledd benyttes. 

MBD med Dim
Bør ikke belastes utover 80% av merkestrøm.
420VA (fase-PÅ-snitt) brukes ved: 
Hybrid-trafo, Glødelamper, Lysstoffarmatur, 
Jernkjernetrafo.
315VA (fase-AV-snitt) brukes ved:  
El.trafo, Glødelamper.
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Tilbake til fabrikkinnstillingen
Hold inne begge knapper til rød og grønn led blinker.
Lux og dimverdi programmert fra front blir slettet.

Alle innstillinger blir lagret ved strømbrudd.

Lyset bør slås av med høyre bryter, slik at det ikke virker inn på 
målingen.

Hurtig programmering av luxnivå kan også gjøres fra fronten. Hold 
inne luxknapp (ca 3 sek) til grønn led blinker. Da gjelder luxnivået 
som er akkurat nu. Dette kan også gjøres når bevegelsesføleren er 
slått av, for å unngå at lyset tilkoblet produktet ikke påvirker pro-
grammeringen.

Lux-måling (kun på Lux-versjoner)
Luxmåleren gjør at lyset ikke skrur seg på 
om det er lyst nok i rommet fra før. Skru av/
på luxmåling med kort trykk på venstre 
knapp. Grønt lys indikerer at luxmåling er 
på. Produktet har en fabrikkinstilling som 
kan endres med potmeter merket lux på 
baksiden av front. Område ca 50-500 lx.

Kobling med felles NKobling med felles N



Bevegelsesføler med Dim
Teknisk informasjon

Dim-utgavene dimmer opp lyset ved bevegelse. Deretter dimmes lyset 
sakte ned til svakt før det går helt av.
Forhindrer at det blir helt mørkt i rommet.

Lysnivå
Bevegelsesdetektoren har to lysnivå eller scener.
Lysnivå 1 starter først ved bevegelse. Lysnivå 2 starter når lysnivå 1 er 
ferdig. Når lysnivå 2 er ferdig slår lyset seg helt av.

Bevegelse -> LYSNIVÅ1 (i Tid A min) -> Hvis ingen bevegelse ->  LYSNIVÅ2 (i Tid B min) -> Lys av

Innstilling av lysnivå 1:
•	 Når høyre bryter holdes inne dimmes lyset.
•	 Indikasjon: rød led blinker med et kort blink = lysnivå 1.
•	 Lyset dimmes opp og ned annenhver gang.

Innstilling av lysnivå 2:
•	 Etter at lysnivå er ferdig innstilt trykkes et kort trykk på høyre 

bryter.
•	 Indikasjon: rød led blinker med 2 korte blink = lysnivå 2.
•	 Når høyre bryter holdes inne dimmes lyset.
•	 Lyset dimmes opp og ned annenhver gang.
•	 Når innstillingen er ferdig trykkes et kort trykk på høyre bryter, eller 

bare vent.

Justering av tid lyset står på etter siste bevegelse

Tidsinnstillingen gjøres fra baksiden 
av front-panelet med potmeter.

Bevegelsesføler uten Dim
Juster potmeter merket Tid A. Området er fra 1 til 10minutter ved 
halveis. Og 10minutter til 2 timer fra halveis og helt til høyre.

Om lyset ikke vil slå seg av etter endt tid.
Hvis bevegelsesføleren monteres for nære lyskilden, kan temperaturendrin-
gen som oppstår når lyset slås av, påvirke bevegelsesføleren. Dette er helt 
naturlig da det er varme eller endring i varme, som aktiverer bevegelses-
føleren. Dette vil oppleves som at lyset ikke vil koble seg ut og dermed 
står på hele tiden. Hvis det er montert en 50W halogen downlight over 
bevegelsesføleren, kan dette være nok til at slikt skjer. 

Det er nå mulig å få bevegelsesdetektoren til å vente noen sekunder til 
lyskilden er blitt kald, før den åpner for ny trigging. 
Denne ventetiden kan stilles fra 0-10 sekunder på potmeter Tid B på 
kretskortet bak fronten. Fabrikkinnstilling er 0 sekunder. Hvis 50W halogen 
montert i tak rett over bevegelsesføleren, anbefales det å stille denne tiden 
til 10 sek. som er maks. (PS: skalaen trykt på kretskortet for Tid B, stemmer 
ikke med denne funksjonen).

Bevegelsesføler med Dim
Tid A gjelder for lysnivå 1 (fra fabrikk ca 5min).
Tid B gjelder for lysnivå 2 (fra fabrikk ca 30min.
Hvis tid B er kortere enn tid A, kobles lysnivå 2 bort.
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Betjeningsveiledning
BEVEGELSESFØLER FRONTPANEL

Servicebryter (av/på)
Justering lysnivå (Dim)

Programmere lux-nivå (hold 3 sek)
Skru av/på luxmåling (kort trykk)

Bevegelsesføler aktiv 
ved rødt lys

Luxmåling på ved grønt lys

LUX-BRYTER
Skru av/på luxmåling med kort 
trykk. Hold (3sek) for justering av 
nåværende lux-nivå.

GRØNN LED
Lyser om luxmåling er på. Blinker 
ved lux-justering.

SERVICEBRYTER
Skrur føleren av/på med et kort 
trykk. 
Justering av dim-nivå (kun Dim-
modeller).

RØD LED
Blinker 50 sek ved oppvarming.
Rødt lys indikerer at bevegelses-
føleren er på.

BEGGE KNAPPER SAMTIDIG
Hold inn begge knapper i 3 sekunder for å nullstille dim- og 
luxnivå (fabrikkinnstilling på baksiden gjelder).

CTM Lyng AS 
har følgende tekniske informasjon 

om produktet...

Takk til Deg som valgte MICROSAFE® 

Produsent:
CTM Lyng AS
Tel: 72 83 16 11
http://www.ctmlyng.no

Tekniske data
Type  Maks belastning
MBD S(W)  16A (10A)
MBD SW Dim(Lux)              315VA / 420VA

Spenning Gangtid

230 VAC + 10/-20% 1 min - 2 timer 

Fysiske mål   Materiale

Tilpasset RS16 Polarhvit plast 

Følevinkel Rekkevidde

Ca 100°  Ca 14m

Luxføler
ca 50 – 500 lux

3512


