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Configuratie tool met scherm 

 
 

088230 

  

 

 

1. Gebruik 

Deze configuratietool wordt gebruikt voor het instellen van: 
 
- Legrand detectoren: 
078452, 078493, 048804, 048806, 048807, 048817, 048820, 048822, 048834, 048914, 048916, 048917, 
048918, 048919, 048920, 048921, 048922, 048932, 048933. 

- bticino detectoren:  
N4658N, NT4658N, L4658N, HD4658N, HC4658N, HS4658N, N4659N, NT4659N, L4659N, HD4659N, 
HC4659N, HS4659N, N4658KNX, NT4658KNX, L4658KNX, HD4658KNX, HC4658KNX, HS4658KNX 

Via infrarood signalen worden gegevens met de detector uitgewisseld, en dit zowel voor het instellen als 
voor het uitlezen van de parameters. 
 
Toepassing: 

• Instellen van de detector parameters (tijdvertraging, daglicht-setpoint, enz.) 

• Configureren van zowel stand-alone detectoren als BUS-detectoren 

• Aanpassen van het systeem in functie van de characteristieken van de omgeving 

• Opslaan van de configuratie van een detector (maximaal 26 configuratiebestanden) 

• Dupliceren van detectoren (copy/paste instellingen) 

• Herkennen/koppelen van bus detectoren met controllers (Push & Learn)  
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2. Technische eigenschappen 

Infrarode communicatie technologie (4 meter maximum) 

In de richting van de detector houden, op maximum +/- 15° ten opzichte van de as van de PIR zend-en 

ontvangst LED (zie afbeelding) 

 

 

 

Scherm met achtergrondverlichting (schakelt automatisch uit)  

Gewicht: 71 g  

Beschermingsgraad: IK04  

Gebruikstemperatuur: -5°C tot +45°C  

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C 

 

 

 

OPLADEN:   

Gebruik een mini-USB kabel (niet meegeleverd) om deze configuratool  

bij te laden via een standaard USB stopcontact.                   
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3. Navigatie 

3.1. Pictogrammen 

 

3.2. Instructies voor gebruik 
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3.2.1. Sensor parameters
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Sensor parameters (vervolg) 

 

De tijdsduur dat de belasting is ingeschakeld na het detecteren van beweging.  

Zie technische fiche van de bijbehorende detector. 

 

Instellen van de gevoeligheid/bereik van de detector. 

Zie technische fiche van de bijbehorende detector. 

 

Waarde waarbij de belasting wordt ingeschakeld als het licht minder is dan de lichtregeling en gaat uit 

als deze boven deze drempelwaarde ligt.  

Het maximaal daglicht-setpoint dat kan worden ingesteld is 1275 lux. 

 

Er zijn 4 verschillende bedrijfsmodi: 

Auto On/Auto Off mode: 

Schakelt automatisch aan: 

- Bij de detectie van beweging als er een onvoldoende daglicht is. 

Schakelt automatisch uit: 

- Als er geen beweging is gedetecteerd en aan het einde van de ingestelde tijdvertraging. 

- Of als er voldoende daglicht is (bij geactiveerde lichtregeling). 

Elke nieuwe detectie veroorzaakt een automatische inschakeling als er onvoldoende daglicht is. 

Walkthrough: 

- Als er binnen drie minuten na een eerste detectie geen beweging is gedetecteerd zal de detector de 

belasting na 3 minuten uitschakelen. 

- Als een nieuwe beweging wordt gedetecteerd in de 3 minuten na de eerste detectie dan zal de 

belasting worden uitgeschakeld aan het einde van de ingestelde tijdvertraging. 

Manual on/Auto off mode: 

Inschakelen van de belasting gebeurt handmatige via een schakelaar, het uitschakelen gaat automatisch: 

- Wanneer geen beweging wordt gedetecteerd en aan het einde van de ingestelde tijdvertraging. 

Na uitschakeling zorgt elke nieuwe detectie ervoor dat binnen een periode van 30 seconden de 

belasting  opnieuw wordt ingeschakeld. 

Na 30 seconden moet de belasting opnieuw handmatig via de schakelaar worden ingeschakeld. 
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Partial on/group off mode: 

Deze mode wordt gebruikt om uitgangen te ontkoppelen die door detectie werden ingeschakeld, en 

automatisch uit te schakelen aan het einde van de detectie. 

Voorbeeld: na detectie schakel ik de hoofdverlichting in en kan ik in parallel de bijkomende verlichting 

bedienen. Aan het einde van de detectie schakelt de detector zowel de hoofdverlichting als de 

bijkomende verlichting automatisch uit. 

 

Dit menu is ontworpen voor detectoren met de dubbele PIR/US technologie.  
4 combinaties zijn mogelijk:   

PIR and US: (PIR en US) : de detector moet beweging detecteren met beide technologiëen om de 
belasting in te schakelen   

PIR or US: (PIR of US) : de detector moet beweging detecteren met één van beide technologiëen om de 
belasting in te schakelen    

PIR only: (alleen PIR) : de detector gebruikt alleen de PIR sensor om beweging te detecteren  

US only: (alleen US): de detector gebruikt alleen de US sensor om beweging te detecteren 

 

 

Om vanuit de detector een "BEEP" te verzenden vóór het einde van de geprogrammeerde tijdvertraging. 

 

 

 

 

  

NOTA:   

Alle technische informatie is beschikbaar op 

www.ecateleg.be              
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3.2.2. Advanced mode  
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Advanced mode (vervolg) 

 

Om de kalibratie in te stellen moet het omgevingslicht worden gemeten met behulp van een luxmeter 

en daarna worden overgedragen aan de detector. 

Hierbij de te volgen stappen voor het instellen van de lichtwaarde: 

- Doe het licht aan en sluit de luiken (of wanneer het buiten donker is) 

- Wacht 2 minuten 

- Meet het lichtniveau onder de detector met behulp van een luxmeter 

Voer deze waarde in en stuur ze door naar de detector. Deze kalibratie wordt actief bij de eerstvolgende 

detectiecyclus. 

 

Principe: de lichtregeling is in staat om onderscheid te maken tussen de bijdrage van natuurlijk licht en 

kunstlicht. 

Ze wordt gebruikt om het daglicht te meten en te compenseren met kunstlicht wanneer het lichtniveau 

onvoldoende is. De lichtcel in de detector maakt een onderscheid tussen de bijdrage van natuurlijk licht 

en dat van kunstlicht en, door het te vergelijken met het daglicht-setpoint, de bijdrage van kunstlicht 

aan te passen. 

Het setpoint voor daglicht dat is ingesteld in de producten is de drempelwaarde waaronder het  

verlichte gebied niet mag gaan zoals aangegeven in de standaard NF 12464-1. 

 

Dit is die hoeveelheid extra lux die wordt ingebracht door het inschakelen van het kunstlicht. 

 

Voor een juiste werking van de licht regeling moet er daglicht aanwezig zijn. 

Closed loop: 

De detector meet het lichtniveau in zijn detectiebereik en regelt de verlichting volgens de gemeten 

waarden. 

Open loop: 

De detector meet het lichtniveau niet in zijn detectiebereik. De verlichting wordt geregeld volgens het 

aanwezige daglicht. 
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3.2.3. Files (bestanden) 

 

 

Voorbeeld: 

 

 

Het menu "Files" (bestanden) kan worden gebruikt om de gepersonaliseerde instellingen weer te geven 

die zijn opgeslagen. Er kunnen maximaal 26 bestanden worden opgeslagen. 
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3.2.4. PnL sensor 

 
PnL = Push & Learn  

Deze aanleermode maakt het mogelijk om bus detectoren te koppelen met de controllers 048847, 

048850, 048851 en 048852. 
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3.2.5. Test 

 

Walk test 

Modus die wordt gebruikt om te controleren hoe de installatie werkt. 

Wanneer dit commando wordt verzonden gaat de detector gedurende 5 minuten in de testmodus.  

De detector bevindt zich dan in Auto ON/Auto OFF modus met een tijdvertraging van 5 sec. 

End time delay 

Wordt gebruikt om het einde van de huidige tijdsvertraging te forceren. 

Initial state 

Wordt gebruikt om de testmodus te verlaten en terug te keren naar de operationele mode.  

Deze functie wijzigt de geselecteerde parameters niet. 

ON 

Wordt gebruikt voor het geforceerd uitschakelen 

OFF 

Wordt gebruikt voor het geforceerd uitschakelen 

 

3.2.6. Settings : taal - firmware versie - batterij niveau 
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4. Standaard EN12464-1 aanbevelingen 

Commerciële gebouwen & kantoorgebouwen: 
Passageruimtes en gangen: 100 lux 
Trappen: 150 Lux 
Kantines: 200 lux 
Ziekenboeg: 500 Lux 
Magazijn: 100 lux 
Kantoren: 300 - 500 lux 
Conferentieruimten: 500 lux 
Recepties: 300 lux 
Technisch tekenen: 750 lux 
 
Productie: 
Verpakkingsruimtes: 300 lux 
Visueel werk in productie: 1000 lux 
Assemblagelijn: 1500 lux 
 
Winkels: 
Showroom: 300 lux 
Kassa: 500 lux 
 
Andere voorbeelden: 
Volle maan 's nachts: 0,5 lux 
Goed verlichte straat 's nachts: 20 - 70 lux 
Woonruimte: 100 - 200 lux 
Goed verlicht appartement: 200 - 400 lux 
Werklokalen: 200 - 3000 lux 
Stadion 's nachts: 1.500 lux 
Buiten met bewolkte hemel: 25.000 lux 
Buiten in de volle zon: 50.000 tot 100.000 lux 

 

5. Onderhoud 

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderende schoonmaakmiddelen of trichloorethyleen. 
Onderhoud met de volgende producten: Hexaan (EN 60669-1), Gemethyleerde spiritus, Zeepwater, 
Verdunde ammoniak, Verdund bleekmiddel tot 10%, Ruitenreiniger. 

 

6. Standaarden 

Richtlijn: CE 
Productnorm: IEC 60669-2-1 
Milieustandaarden: 
- EU-richtlijn 2002/96/EG: (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) - WEEE 
- EU-richtlijn 2002/95/EG: RoHS (Beperkingen van gevaarlijke stoffen). 


