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Tectiv 220°
Bruksanvisning

Med Teach-in: Med ett tastetrykk bestemmer du
når lyset skal slås på
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SPå. Av. Helt av seg selv.

Gira Tectiv 220° reagerer på bevegelse. Straks noen går inn
i dekningsområdet og lysstyrken i omgivelsene har under-
skredet den innstilte verdien, slås lyset på. Dette er praktisk
når man kommer hjem om kvelden. Og sikkert, ettersom det
har en avskrekkende virkning på uvedkommende .

Når det ikke lenger registreres bevegelse, slås lyset av
igjen. Innkoblingstiden kan stilles inn fra 1 sekund til 30 bis
minutter. Og hvis man vil at Gira Tectiv 220° ikke skal
reagere på 2 timer, kan den stilles kontinuerlig PÅ eller AV.

Det er også enkelt å endre innkoblingsterskelen: Ved ønsket
skumring er ett tastetrykk nok til at innkoblingsterskelen er
�lært�.

Med Gira får man mer komfort hjemme, samt sikkerhet og
besparelser. Hvis du vil vite hva Gira ellers kan tilby som en av
de ledende produsentene av moderne elektroinstallasjons-,
systemer, kan du kontakte spesialforretningen eller besøke oss
på Internett under adressen www.gira.de
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SMed all tenkelig komfort.
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Teach-in - enkel lagring av skumringsverdien
Merk! Ved bruk av Teach-in må regulatoren for lysstyrke-
terskelen ikke stå på minimum og Tectiv 220° må ikke være
skyggelagt eller utsatt for påvirkning fra andre lyskilder
(f.eks. lysskinn fra et vindu).

Vent til ønsket skumring er oppnådd og gjør som følger:

1. Drei kuppelen mot venstre og ta den av.

2. Trykk på den røde Teach-tasten i min. 3 s
(ta ikke på linsen!). Lysdioden begynner å blinke.

3. Sett på igjen kuppelen og drei den mot høyre.

Etter 1 minutt er verdien lagret, og lysdioden blinker ikke
lenger. Hvis lyset stod på, slukner det og slås ikke på igjen før
en bevegelse registreres. Den aktuelle lysstyrkeverdien
er lagret.

Slik sletter du en lagret verdi: Drei lysstyrkeregulatoren helt
mot venstre. Drei den deretter mot høyre til ønsket verdi.
Den røde lysdioden blinker 3 ganger for å bekrefte
innstillingen.



Slå av og på med tilkoblet trykknappbryter
Kan for eksempel benyttes til å slå på lyset når det kommer
gjester. Eller til å slå på lyset kontinuerlig i 2 timer på terrassen.
Deretter fungerer overvåkningsfunksjonen som normalt igjen.
Trykknapp:

1 trykk Lys PÅ i innstilt innkoblingstid
2 trykk Kontinuerlig PÅ i 2 timer.
3 trykk Kontinuerlig AV i 2 timer.

Når man trykker en gang til på knappen, oppheves drifts-
tilstanden kontinuerlig PÅ eller AV.
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Den ideelle plasseringen
� I en høyde på 2,4 m (optimal rekkevidde).
� Til siden i forhold til gangretningen (størst følsomhet).
� Vibrasjonsfritt og ikke like over en lampe.
� Ikke i skygge (murer, gjerder).
� Upåvirket av støykilder (busker som beveger seg i vind,
� trafikkerte gater, blend evt. for husdyrs tråkk).

Montering.

  Kabelinnføring AP

Kabelinnføring UP

Design-ring
(3forskyvningsmuligheter,avhengig av
kabelinnføring AP/UP)

      L Ytterleder

 PE Jordleder Lysstyrke-(Teach-)tast
Innkoblingstidregulator

Lysstyrkeregulator
Følsomhetsregulator

Linse

Kuppel

N Nøyttralleder

Tilkoblet utgang

6

Lysdiode



SPraktisk montering
Merk! Installasjon og montering av elektriske apparater skal
bareutføres av autorisert elektroinstallatør.

Nettspenningen skal kobles fra! Nødvendige skruer, plugger
og boremal er vedlagt.

1. Bor hullene etter malen (Ø 6 mm).

2. Press ut dekkplaten over kabelinnførngen (bruk ikke kniv!).

3. Før inn kabelen og skru på sokkelen.
TOP / OBEN skal vende opp, ved takmontering i retning
området som skal dekkes.

4. Elektrisk tilkobling i samsvar med koblingsskjema (se side
12/13). Ledningene må ikke føres mellom
tilkoblingsklemmene og design-ringen!I så fall kan denne
ikke smekkes på plass.

5. Ved AP-kabelinnføring: Fjern de tilhørende dekslene til
kabelinnføringen.

6. Sett på overdelen og smekk på den plass (styrespor!).

7. Drei kuppelen mot venstre og ta den av (bajonettlås).

8. Still inn linsen, drei den 90° ved takmontering.
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Innstilling, blending, gangtest
1. Still lysstyrke- og innkoblingstidregulatoren på �T� i

forbindelse med gangtesten. Hvis ønsket rekkevidde ikke
oppnås, tar man i linseholderen og bøyer linsen litt ned.
Drei den om nødvendig sideveis.

Merk! Gjennomfør gangtesten med kuppelen av.
Kontroller dekningsområdet ved å skritte opp. Lysdioden
lyser når bevegelse registreres. Korriger eventuelt
linseinnstillingen.

2. Skjerm bort støykilder: Dekk til segmenter på
linsen med passende segmenter fra den medfølgende
avskjermingen. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan
følsomheten reduseres med regulatoren.

3. Still inn innkoblingstiden: 1 sekund til 30 minutter.

4. Still inn lysstyrken: 3 til 1000 lux eller dagdrift.
Anbefaling: 15 lux (lysstyrkeregulatorens midtstilling).
Senere korrigering: Se Teach-in.

5. Sett på kuppelen og drei den helt mot høyre.

SInnstilling og test.



Verdiene gjelder ved
en monteringshøyde
på 2,4 m

   Nært      Middels     Fjernt

  Overvåkning bakover

  Nært   Middels   Fjernt

           Overvåkning bakover

Tilordning av
segmenter

   Nært ca. 0 til 3 m

    Middels ca. 3 til 9

   Fjernt ca. 9 til 16 m

  Overvåkning bakover
16

 m
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Innstilling ved bruk som passeringsdetektor
Innkoblingstid og følsomhet skal stå på minimum, og lysstyrke
på maksimum. Ved bevegelse slås lyset kortvarig på i 1
sekund og av igjen like etterpå (som en gonggonglyd).
Deretter reageres det ikke på bevegelser i 9 sekunder.

Ut- og innkobling av lysdioden
Registreringen av bevegelse signaliseres via lysdioden.
Den kan om ønskelig kobles ut eller inn igjen ved å trykke
to ganger på Teach-tasten.

Ytterligere muligheter.
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Demontering.

Nødvendig verktøy: Skrutrekker, bladbredde 4mm.

1. Skyv design-ringen helt
frem.

2. Plasser skrutrekkeren
fortløpende i de to
utsparingene ➀ ➁ og
vipp forsiktig mot
design-ringen ved
styresporene.

3. Trekk av Tectiv ➂.



Tilkobling med trykknappbryter
1 trykk: Lys PÅ i en innstilt

innkoblingstid.
2 trykk: Kontinuerlig PÅ

i 2 timer.
3 trykk: Kontinuerlig AV

i 2 timer.

Kontinuerlig PÅ / AV går
tilbake til normal
overvåkningsfunksjon
etter 2 timer.

T = Trykknappbryter
  (åpnekontakt)

Venderkobling
Erstatt den eksisterende
vendebryteren med
trykknappbryteren. Samme
funk- sjon som beskrevet for
trykknappbryteren.

T = Trykknappbryter
  (åpnekontakt)

Koblingsskjemaer.

T L N
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Med 2 brytere
Med S1 deaktiveres Tectiv
220° og med S2 slås lysene
av. Ved aktivering kobles det
inn med S1, og ikke med S2.

S = Bryter

Parallellkobling
Parallellkobling av flere
Gira Tectiv 220°.
Koblingseffekten øker ikke
ved parallellkobling.

T = Trykknappbryter
(åpnekontakt)

S2

T

S1

L N
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Nom. rekkevidde forover ca.         16 m (monteringshøyde 2,4 m)
Nom. rekkevidde sideveis ca.      12 m (monteringshøyde 2,4 m)
Dekningsområde         220°, kan reduseres med

                                                        avskjerming
Anbefalt monteringshøyde         2,4 m
Nominell spenning         ~ 230 V, 50 Hz
Relé         16 A
Innkoblingsstrøm opptil         100 A
Koblingseffekt
� Glødelamper         2500 W
� HV-halogenlamper                      2500 W
� Lysstoffrør                      1200 W
Effektforbruk ca.         1 W (deaktivert tilstand)
Effektforbruk ca.         5 W (aktivert tilstand)
Omgivelsestemperatur         -25 °C til +55 °C
Innkoblingstid ca.         1 sekund til 30 minutter
Lysstyrkeføler                      3 til 1000 lux og dagdrift
Tilleggsfunksjoner         Passeringsdetektor, Teach-in,
                                                              lys på, kontinuerlig PÅ/AV.
Kapslingsgrad         IP 55
Tilkoblinger         L, N, PE, L(tm) 1,5 til 2,5 mm²

Tekniske data.

Merknad: Ta hensyn til høye innkoblingstoppledestrømmer under belastning!
Ikke egnet til alarmanlegg, ettersom enheten ikke er sabotasjesikker!
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     Produsentgaranti.
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  CE-merket er et merke for fritt varebytte, som kun er beregnet på
myndighetene og er således ingen garanti for bestemte egenskaper.

Uavhengig av eventuelle krav fra forbrukeren overfor
forhandleren med utgangspunkt i kjøpekontrakten, yter vi
følgende garanti for våre produkter:

1. Garantien omfatter utbedring av eller levering av ny enhet -
noe vi står fritt til å avgjøre - hvis enheten ikke fungerer som
den skal eller hvis den ikke fungerer i det hele tatt som følge
av påviselige material- ellerproduksjonsfeil.

2. Reklamasjonsfristen retter seg etter våre generelle
salgsbetingelser. Overholdelse av reklamasjonsfristen skal
dokumenteres ved å fremlegge faktura, følgeseddel eller
andre papirer som bevis på kjøpedatoen.

3. Kjøperen skal under alle omstendigheter dekke
transportkostnadene. Send enheten portofritt sammen med
en beskrivelse av feilen til vårt servicesenter.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 12 20
D - 42461 Radevormwald
Telefon: 00 49 / 21 95 / 602 � 0
Telefax: 00 49 / 21 95 /  602 � 339
Internet: www.gira.de
E-Mail: info@gira.de 48
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