
Wij feliciteren u met de aankoop van dit ESYLUX kwaliteitsproduct. Deze gebruiksaanwijzing staat borg voor
een goede werking. Lees de handleiding aandachtig en bewaar ze om later eventueel te kunnen nalezen.

1 • VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Werkzaamheden aan het 230V-net mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel
uitgevoerd worden conform de geldende installatievoorschriften/-normen. Voor montage van het
product de netspanning uitschakelen.

Het product is alleen bestemd voor normaal gebruik (volgens de gebruiksaanwijzing).
Aanpassingen, toevoegingen of schilderen zijn verboden omdat hierdoor iedere
garantieaanspraak vervalt. U dient het apparaat onmiddellijk na het uitpakken op
beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het apparaat in geen geval in gebruik
genomen worden. Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan
worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te
voorkomen.

2 • BESCHRIJVING

ESYLUX bewegingsmelder serie RCi met 130°/230°/280° detectiehoek en 360°
onderkruipbeveiliging. ESYLUX bewegingsmelders zijn passieve infrarood-melders die
reageren op bewegende warmtebronnen (personen, voertuigen) (fig. 1 (1) 360°
onderkruipbeveiliging (2) Frontaal op melder (3) Dwars op melder). Herkent de bewegingsmelder in
zijn detectiezone veranderingen in de warmtestraling, zet de melder de aangesloten
verbruikers (bijv. verlichting) afhankelijk van de ingestelde lichtwaarde gedurende een
instelbare tijd aan. De ESYLUX RCi serie bewegingsmelders laat zich zonder extra
toebehoren aan muur of plafond bevestigen. Voor binnen-/buitenhoekmontage is toebehoor
verkrijgbaar.  De ESYLUX RCi bewegingsmelder beschikt over een fabrieksprogramma met
vaste waarden voor de werking (10 lux, 2 min., max. elektronische reikwijdte). U kunt de
instellingen op twee manieren uitvoeren. Enerzijds conventioneel met de instelregelaars op
het toestel of anderzijds comfortabel met de als optie verkrijgbare afstandsbedieningen
ESYLUX Mobil-RCi en Mobil-RCi-M.

Opmerking: De volledige omvang aan melderfuncties is uitsluitend met de 
afstandsbediening Mobil-RCi te activeren. 

3 • INSTALLATIE/MONTAGE/AANSLUITING

Houd voor de montage rekening met volgende punten:
• Monteer het product nooit zonder eerst de netspanning te onderbreken. 
• Alle aangegeven reikwijdten baseren op een montagehoogte van 2,50 m. 

(Afwijkingen beïnvloeden de detectiezone)
• Een montage zijlings t.o.v. de looprichting (fig. 1) waarborgt een optimale functie (

max. reikwijdte). 
• Infraroodstraling doordringt geen vaste voorwerpen. Daarom moet de melder vrij 

zicht hebben. 
• Om de ingebouwde lichtsensor niet te beïnvloeden, moet de afstand tot de aangesloten

verlichting minstens 1 m bedragen en mogen lichtbronnen niet direct op de melder
worden gericht. 

• Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden zoals bijv. aanpalende
percelen/afstand tot de straat. 

• Bevestig de bewegingsmelder uitsluitend op een vaste, vlakke ondergrond (muur/plafond). 
Wandhouder en sensor hebben een steekverbinding. Voor de montage beide delen
loskoppelen. Schroevendraaier in zijlingse opening steken en in richting sensor heffen,
gelijktijdig wandmontagesokkel van de sensor nemen (fig. 2.1). 
Bij wandmontage moeten de kabelinvoeringen naar omlaag wijzen. Bij plafond-montage
moeten de kabelinvoeringen naar voren wijzen. Voer de leiding in en monteer de
wandhouder op de gewenste plaats (fig. 3). Sluit de bewegings-melder volgens
schakelschema aan (fig. 4). 

OPGELET! Bij aansluiting op capacitieve lasten zoals EVSA of parallelgecompenseerde
fluorescentielampen dient rekening te worden gehouden met de maximale inschakelstroom.

(4.1) Standaardwerking
(4.2) Parallelschakeling van max. 8 toestellen
(4.3) Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, onderbrekers, voorschakel-apparaten) 

kan het gebruik van een doofschakeling noodzakelijk (A) zijn.
(4.4) Standaardwerking met bijkomende continu licht functie door externe schakelaar
(4.5) Parallelschakeling en trappenhuis-automaat
(4.6) Standaardwerking met de bijkomende mogelijk van handmatig inschakelen
Bij plafondmontage moeten de twee delen van de sensor 180° ten opzichte van elkaar
worden gedraaid (fig. 5). Sensor op de wandhouder steken tot hij inklikt (fig. 2.2). 

Opmerking: De bewegingsmelder altijd zo bevestigen, 
dat de sensor omlaag wijst. 

4 • INGEBRUIKSTELLING EN AFSTELLING

Zet na de montage de netspanning aan. Het toestel doorloopt nu gedurende ca. 60 sec.
een zelftestcyclus. Tijdens deze cyclus knippert de focus LED en gaat de aangesloten
verbruiker aan. Na verloop van deze tijd is het toestel bedrijfsklaar. De regelaars zitten
verdekt in de behuizing. Ontgrendel de sensorkop door de lens eerst omhoog te drukken en
dan weer los te laten. De sensorkop komt dan ca. 1 cm uit de behuizing. De sensor
nogmaals omhoog drukken en weer loslaten om hem terug in te zetten en te vergrendelen.
(fig. 6, principe zoals bij een balpen). Met de optionele afstandsbediening Mobil-RCi
beschikt u over extra instelmogelijkheden/speciale functies. 

4.1 Testwerking
Zet de modusschakelaar (fig. 7.1) op „Test”.

Opmerking: De testwerking laat zich ook met de afstandsbediening Mobil-RCi activeren 
(zie hoofdstuk 6).

De focus LED brandt tijdens de testwerking continu. De melder zet de verbruiker bij iedere
waargenomen beweging 1 sec. AAN en 2 sec. UIT. Dit gebeurt onafhankelijk van de
omgevingslichtsterkte. U beschikt over de volgende mogelijkheden om de detectiezone aan
de plaatselijke omstandigheden aan te passen:

• • RC 130i

• • RC 230i

• • RC 280i
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6 • AFSTANDSBEDIENING

Opmerking: om de afstandsbediening Mobil-RCi te kunnen gebruiken, moet de modusschakelaar 
op „                       “ staan (fig. 7.1). Staat de keuzeschakelaar op „                        ” en hebt
u nog geen parameters met de afstandsbediening ingevoerd, gebruikt het toestel een vast ingesteld
fabrieksprogramma (10 lux/2 min./max. elektronische reikwijdte). 

De met de afstandsbediening ingevoerde waarden blijven opgeslagen. De waarden gaan
ook bij stroomuitval niet verloren. Met de afstandsbediening Mobil-RCi en Mobil-RCi-M 
(fig. 10) kunt u de instellingen zonder ladder of gereedschap comfortabel vanaf de begane
grond programmeren. Richt de afstandsbediening tijdens het programmeren direct op de
bewegingsmelder zodat een optimale ontvangst gewaarborgd is. Houd er rekening mee dat
directe zonnestraling de standaard reikwijdte van ca. 6 m door het infraroodgehalte van het
zonlicht sterk kan beperken. 

6.1 Zendcommando’s op het toestel bevestigen:

Commando begrepen en uitgevoerd. 
Focus LED 2 sec. aan, het relais schakelt 2x gedurende 1 sec.
Commando niet begrepen. 
Focus LED flitst 2x, het relais reageert niet. 

6.2 Standaardfuncties/programmeermodus.
Principieel bestaan er twee manieren van invoer via de afstandsbediening. 

Standaardfuncties
Deze functies kunnen direct gekozen worden:
• Testwerking
• Continu licht AAN/UIT
• Inlezen van de momentele lichtwaarde
• Reset (resetten van de actuele modi)
• Master X
• Programmeermodus

Programmeermodus
Deze functies kunnen alleen gekozen/ingesteld worden wanneer het toestel zich in
programmeermodus toets   bevindt. 
• Vastgelegde lichtwaarden
• Vastgelegde inschakeltijd
• Activeren van de impulsmodus
• Vakantiemodus
• Alarmmodus
• Onderkruipbeveiliging AAN/UIT
• Focus LED AAN/UIT
• Elektronische reikwijdteregeling
• Reset - (naar fabrieksprogramma/leveringstoestand resetten)

Opmerking: de speciale functies impuls-, vakantie- en alarmmodus kunnen niet gelijktijdig 
worden gebruikt. De als laatste geprogrammeerde modus is actief.
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• De sensorkop +/- 90° horizontaal draaien (vooraf sensorkop ontgrendelen fig. 6). 
Een rode pijl wijst de middenpositie aan. 

• Reikwijdteregeling per sensorveld door mechanische hoogteverstelling van iedere sensor
(fig. 7.2). De focus LED geeft de positie optisch weer (fig. 8). De RC 130i beschikt over 
1 sensor, de RC 230i over 2 sensoren en de
RC 280i over 3 sensoren. 

• Gebruik van de meegeleverde afdekkap voor gerichte afscherming van zones  (fig. 9). 
Hebt u de detectiezone ingesteld, draai dan de modusschakelaar op „       “ om de
instellingen met de regelaars op het toestel uit te voeren. Draai de modusschakelaar 
op „                   “ om het fabrieksprogramma op te roepen of om bijkomende
instellingen met de afstandsbediening uit te voeren. 

5 • BEDIENING/PROGRAMMERING

Wordt een beweging waargenomen, gaat de focus LED 2 sec. branden. (Functie
uitschakelbaar, zie hoofdstuk 6) De bewegingsmelder regelt de inschakeltijd van de
verbruiker in functie van de ingestelde lichtwaarde. 

Regelaar modusschakelaar (fig. 7.1). 
Opmerking: Met de modusschakelaar bepaalt u met welke parameters het toestel werkt. 
Ofwel alleen met de waarden die met de regelaars (fig. 7.3 en 7.4) op het toestel ingesteld
werden of enkel met het fabrieksprogramma of door de met behulp van de afstandsbediening
ingestelde parameters. U kunt altijd overschakelen en dan gelden de hier opgeslagen waarden. 

Testmodus: zie hoofdstuk testwerking
Handmodus         : toestel gebruikt de met de regelaars 

(fig. 7.3 en 7.4) ingestelde parameters. 
Auto / RC modus                         : toestel gebruikt het fabrieksprogramma of de via

afstandsbediening ingestelde parameters. 

Fabrieksprogramma
Zet de modusschakelaar (fig. 7.1) op „                   ”. Hebt u met de afstandsbediening 
nog geen waarden ingevoerd, gebruikt de melder een vastgelegd fabrieksprogramma. 
Het fabrieksprogramma bestaat uit vaste waarden voor de inschakeltijd, de elektronische
reikwijdte-instelling en de lichtwaarde (2 min./max. elektronische reikwijdte/10 lux). 
U kunt deze waarden met de afstandsbediening individueel veranderen. Met de 
toets (voorwaarde programmeermodus) van de afstandsbediening Mobil-RCi kunt u de
oorspronkelijke toestand herstellen en alle gewijzigde waarden verwerpen. 

Regelaar inschakeltijd (fig. 7.3)
Inschakeltijd instelbaar: impuls, 15 sec. – 16 min. Impuls betekent een inschakeltijd van ca.
1 sec., waarna een pauze van ca. 9 sec. volgt tijdens dewelke geen bewegingen
waargenomen worden. De focus LED gaat per sequentie één keer gedurende 2 sec. aan.
Na verloop van de pauze start een waargenomen beweging een nieuwe sequentie.
Geschikt bijv. voor het aansturen van een gong.

Regelaar lichtwaarde (fig. 7.4)
Lichtwaarde traploos tussen 2 – 2500 lux instelbaar.

Regelaar reikwijdteregeling (fig. 7.2)
Afhankelijk van de uitvoering zijn 1 tot 3 regelaars voorhanden. De regelaar voor het
instellen van de reikwijdte is onafhankelijk van de positie van de modusschakelaar.
Reikwijdteregeling: van ca. 20 m – ca. 5 m.



Toets Functiebeschrijving

Opent de programmeermodus
Indicatie door knipperende focus LED 
De ingestelde waarden worden actief zodra de programmeer-modus
gesloten     wordt of automatisch na 5 minuten.

Testwerking
De focus LED brandt tijdens de testwerking continu. 
De melder zet de verbruiker bij iedere waargenomen beweging 1 sec.
AAN en 2 sec. UIT. Dit gebeurt onafhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
Druk op de      toets om de testwerking te verlaten.

Inlezen van de actuele lichtwaarde
Leest de actuele lichtwaarde in.

TEST

Instellen van de lichtwaarden (programmeermodus)

Dag- en nachtwerking

Begin van de schemering  (ca. 100 Lux)

Gevorderde schemering  (ca. 25 Lux)

Nachtwerking  (ca. 2 Lux)

ON/OFF

360°

Impulsmodus (programmeermodus)
Impuls betekent een inschakeltijd van 1 sec., waarna een pauze van 
9 sec. volgt tijdens dewelke geen beweging waargenomen wordt. 
De focus LED gaat per sequentie één keer gedurende 2 sec. aan. 
Na verloop van de pauze start een waargenomen beweging een nieuwe
sequentie. Geschikt bijv. voor het aansturen van een gong.

PULSE

Continu licht AAN/UIT
De verbruiker wordt onafhankelijk van beweging en
omgevingslichtsterkte gedurende max. 12 uur AAN- of UIT-geschakeld.

Opmerking: de functie continu licht UIT is omwille van sabotage-beveiliging
van fabriekswege gedeactiveerd. De activering kan enkel tijdens de
zelftestcyclus gebeuren. Hiertoe de netspanning aanzetten en tijdens de
zelftestcyclus op de       toets drukken. De functie continu licht UIT is nu actief.

U kunt deze functie deactiveren door in programmeermodus op
de      toets te drukken. (Resetten in toestand van levering)

Bediening van continu licht AAN/UIT
Continu licht UIT gedeactiveerd – Telkens als u op de     toets drukt, gaat
het licht gedurende 12 uur AAN. 
Continu licht UIT geactiveerd – Drukt u één keer op de     toets, gaat het
licht gedurende 12 uur AAN. Drukt u nogmaals op de    toets, gaat het
licht gedurende 12 uur UIT. Drukt u meermaals op de    toets, gaat het
licht afwisselend AAN – UIT – AAN.

Opmerking: druk op de       toets om het instellen van de speciale functies
impulsmodus, alarmmodus en vakantiemodus af te sluiten. 
Na verloop van 12 uur continu AAN/UIT of door afbreken met de       toets
schakelt de melder naar automatische werking. 
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Inschakeltijd (programmeermodus)
Instelbaar van 15 sec. tot 30 min.

15sec

30min
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Sluit de programmeermodus TECHNISCHE GEGEVENS

NETSPANNING

DETECTIEHOEKEN

230 V ~ 50 Hz

130° (1 x 130° afzonderlijk instelbaar) 
en onderkruipbeveiliging

230° (2 x 115° afzonderlijk instelbaar) 
en onderkruipbeveiliging

280° (3 x 95° afzonderlijk instelbaar) 
360° en onderkruipbeveiliging

REIKWIJDTE ca. 20 m bij een montagehoogte van 2,50 m

INSTELLINGEN
mechanisch via instelregelaar, 
elektronisch met infrarood-afstandsbediening

TIJDINSTELLING Impuls/ca. 15 sec. - 30 min.

SCHAKELVERMOGEN
230 V ~ 50 Hz,
2300 W/10 A (cos ϕ = 1),
1150 VA/5 A (cos ϕ = 0,5)

LICHTWAARDE CA. 2 - 2500 Lux

ISOLATIEKLASSE IP 54, II

KEURMERK TÜV Süd

BEDRIJFSTEMPERATUUR-
BEREIK

-25 °C…+55 °C

BEHUIZING UV-gestabiliseerd polycarbonaat

KLEUR wit, ongeveer RAL 9010, 
bruin, ongeveer RAL 8017, 
zwart, ongeveer RAL 9005, 
edelstaal-optiek

AFMETINGEN CA. Breedte 78 mm, 
Hoogte 105 mm, 
Diepte 135 mm

360° onderkruipbeveiliging AAN/UIT (programmeermodus)
Deactiveren van de naar omlaag gerichte 360° sensor om ongewenst
schakelen te vermijden. Drukt u nogmaals op de      toets, zet u de
onderkruipbeveiliging weer aan. 

ON/OFF

Focus LED AAN/UIT (programmeermodus)
Drukt u één keer op deze toets, schakelt u de focus LED uit, drukt u twee
keer, zet u hem weer aan. De functie wordt kort door de focus LED
gesignaleerd. De focus LED duidt ook verder nog het bevestigen van een
signaal aan. 

Alarmmodus (programmeermodus) 
Wordt een beweging waargenomen, gaat de melder 30 sec. lang
gedurende 1 sec. AAN en gedurende 1 sec. UIT (knipperfase). 
Daarna continu licht gedurende de rest van de inschakeltijd of opnieuw
alarmfase bij waargenomen beweging. U kunt de functie met 
de      toets afbreken. U kunt de alarmfunctie met de      toets afsluiten. 

Vakantiemodus (programmeermodus)
Bij deze functie gaat de aangesloten verlichting gedurende 4 uur aan
zodra de ingestelde lichtwaarde bereikt wordt. Dit gebeurt zonder
bewegingswaarneming. Na verloop van deze continu lichtfase schakelt
de bewegingsmelder weer naar automatische werking. Deze procedure
herhaalt zich dagelijks. U kunt de functie met de     toets afbreken. 
U kunt het vakantieprogramma met de      toets afsluiten. 

RESET

Reset 
Terugschakelen naar automatische werking. Beëindigt de alarmmodus,
vakantiemodus, impulsmodus, testmodus en het afbreken van de nalooptijd. 

Reset – in programmeermodus
Terugschakelen naar toestand van levering. Wist alle met de
afstandsbediening ingevoerde waarden met een gelijktijdige reset van
alle functies. Het toestel gebruikt zijn vast ingesteld fabrieksprogramma
(10 lux/2 min./max. elektronische reikwijdte). 

Opmerking: wenst u de continu licht UIT functie verder te gebruiken, 
moet u deze opnieuw activeren. 

Master X
Dient om de continu licht UIT functie te activeren 
(zie continu licht AAN / UIT) en om de nalooptijden af te breken. 

S

Elektronische reikwijdteregeling
Gebruik deze functie om de reikwijdte elektronisch met +15 % te
verhogen of met -30 % te verlagen. Met de      toets kunt u de
basisvoorinstelling weer oproepen.
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RESET

RESET

S

7 • PRAKTISCHE TIPS

• Ongewenst schakelen kan bijv. door kleine dieren of door bomen/struiken, die de wind in
de detectiezone beweegt, veroorzaakt worden. 

• Frontale bewegingen naar de melder toe kunnen de reikwijdte sterk verkorten.

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
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ESYLUX GmbH
Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com 
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