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Voorstelling van het product en werkingsprincipe
De Tectomat EE804 en EE805 SE zijn bewegingsmelders 360° 
met geïntegreerde schemerschakelaarfunctie. 
Ze zijn speciaal geschikt voor binnenopstelling in doorgangsruimten 
zoals gangen, toegangshallen…
Deze bewegingsmelders reageren op infraroodstraling 
afkomstig van de warmte afgegeven door een lichaam in beweging.
De detectie gebeurt door een pyro-elektrische sensor die zich onder 
de lens � bevindt.

Tuotekuvat EE 805 Beschrijving van de EE805

Tuotekuvaus EE 804 Beschrijving van de EE804

EE804
Infrapunaliiketunnistin
pinta-asennus kattoon

EE805
Infrapunaliiketunnisitn
uppoasennus välikattoon

EE804
Infraroodbewegingsmelder
voor opbouwmontage op
plafond

EE805
Half verzonken
infraroodbewegingsmelder
voor montage op verlaagd
plafond

Tuotekuvaus ja toimintaperiaate
Tunnistimet EE 804 ja EE 805 ovat hämäräkytkintoiminnolla 
varustettuja liiketunnistimia 360° tunnistuskeilalla. Ne on suunniteltu
käytettäväksi sisätiloissa erityisesti valaistusryhmien ja ilmastoinnin
ohjaukseen konttoritiloissa, käytävissä sekä halleissa.
Nämä liiketunnistimet reagoivat infrapunasäteillyyn eli ihmisvartalosta
välittyvään lämpösäteilyyn tunnistusalueella.
Tunnistuksen tekee pyroelektoroninen anturi joka on sijoitettu
linssin � alle.

Läpivienti
Indrukbaar scheidingsschot�

Suojakansi
Beschermdeksel�

Tunnistuslinssi
Detectielens�

� �

Tunnistuslinssi
Detectielens�

Kiinnitysjouset
Bevestigingsveren�

�

� Potentiometer voor instelling van de werkingsduur.

� Potentiometer voor instelling van de lichtsterktedrempel.

Aansturen van de verlichtingsuitgang
Bij het onder spanning zetten activeert de bewegingsmelder zijn 
kring gedurende 30 seconden.
De verlichtingsuitgang schakelt om zodra het via de potentiometer �
ingestelde lichtsterkteniveau onvoldoende wordt geacht en een 
beweging wordt gedetecteerd.
Na de detectie blijft het licht branden gedurende de via potentiometer
� ingestelde tijd.
De tijdvertraging wordt opnieuw geactiveerd na elke bewegings-
detectie.

Instellingen
De werkingsduur en de lichtsterktedrempel kunnen worden ingesteld 
via de potentiometers � en �.
Om deze parameterinstelling te vergemakkelijken  worden de
bewegingsmelders geleverd met een standaardinstelling die specifiek
is voor een installatie in doorgangsruimten, gangen...

• werkingsduur : tussen 5 seconden en 15 minuten.
De potentiometer � is vooraf ingesteld op een standaardwaarde van
ongeveer 3 min.

• Lichtsterktedrempel : tussen 5 en 1000 lux.
De potentiometer � is vooraf ingesteld op een standaardwaarde van
ongeveer 200 lux.

Opmerking : 
Deze waarden kunnen worden gewijzigd met behulp van een 
schroevendraaier.

Inbedrijfstelling
Voor een optimale detectie is het raadzaam dat u de volgende 
aanbevelingen in acht neemt:
- Aanbevolen installatiehoogte : tussen 2,5 en 3,5 meter.
- Vermijd omgevingsstoornissen (warmtebron, ventilatie, sierplant…).
- Zorg voor een afstand van minimum 1 meter tussen de melder en de 

aangestuurde verlichting.
- Niet op een metalen of brandbaar oppervlak installeren. 

Oplossen van problemen
• Ongewenst inschakelen van de verlichting:
Controleer of de bewegingsmelder niet rechtstreeks is blootgesteld
aan een warmtebron of een lichtbron, of zich niet boven een
ventilatierooster bevindt…
• Het bereik van de bewegingsmelder is ontoereikend:
Controleer of de montagehoogte en de installatieplaats van de
bewegingsmelder optimaal zijn.
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Potentiometrit EE 804 ja EE 805
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Potentiometers EE804 en EE805
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¨ Käyttöohje • Bedieningshandleiding

� Potentiometri poiskytkentäviiveen säätöön

� Potentiometri valaistustason raja-arvon säätöön 

Valaistuslähdön ohjaus
Kun käyttöjännite kytketään päälle, laite säätää säätöpiirejään
30 sekuntin ajan.
Valaistus kytketään päälle, kun valaistustaso ylittää potentiometrillä
� asetetun arvon sekä tunnistin havaitsee liikettä tunnistuskentässä.
Tunnistuksen jälkeen valaistus pysyy kytkettynä potentiometrillä
� asetellun ajan.
Ajastus nollautuu joka kerta kun liiketunnistin havaitsee liikettä
tunnistusalueella.

Asettelut
Potentiometreillä � ja � voidaan säätää poiskytkentäviiveen pituus
sekä valaistustaso josta toiminta halutaan aloittaa.
Asennuksen helpottamiseksi tuotteet on valmiiksi aseteltu siten, että
ne soveltuvat käytettäväksi suoraan perusasennuksessa: toimistohuo-
neet, käytävät...
• Poistkytkentäviive: 5 sekuntia - 15 minuttia

Potentiometri � on esiaseteltu oletusarvoon n. 3 min.
• Valaistustaso : 5 - 1000 Lux

Potentiometri � on esiaseteltu valaisvalaistustasoon n. 200 Lux.

Huomio : 
Näitä arvoja voidaan muuttaa ruuvitaltan avulla.

Asennus
Parhaan tunnistustarkkuuden saavuttamiseksi on huomioitava seuraavat 
asiat:
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,5 - 3,5 m
- Estä ympäristön aiheuttamat häiriöt (lämmönlähteet, ilmastointi, 

huonekasvit...)
- Järjestä 1m minimietäisyys tunnistimen ja sen ohjaaman valaisimen 

välille.
- Älä asenna metalliselle tai palavalle alustalle. 

Mitä teen jos...?
• Valaistus kytkeytyy virheellisesti :
Tarkista että tunnistin ei ole lämmönlähteen lähellä, ilmastointiventtiilin
yläpuolella tai siihen ei kohdistu suoraa valoa.
• Tunnistimen tunnistuskeila on liian lyhyt :
Tarkista että tunnistimen asennuskorkeus ja sijainti ovat optimaalisia.
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Voorstelling van het product en werkingsprincipe
De Tectomat EE804 en EE805 SE zijn bewegingsmelders 360° 
met geïntegreerde schemerschakelaarfunctie. 
Ze zijn speciaal geschikt voor binnenopstelling in doorgangsruimten 
zoals gangen, toegangshallen…
Deze bewegingsmelders reageren op infraroodstraling 
afkomstig van de warmte afgegeven door een lichaam in beweging.
De detectie gebeurt door een pyro-elektrische sensor die zich onder 
de lens � bevindt.

Tuotekuvat EE 805 Beschrijving van de EE805

Tuotekuvaus EE 804 Beschrijving van de EE804

EE804
Infrapunaliiketunnistin
pinta-asennus kattoon

EE805
Infrapunaliiketunnisitn
uppoasennus välikattoon

EE804
Infraroodbewegingsmelder
voor opbouwmontage op
plafond

EE805
Half verzonken
infraroodbewegingsmelder
voor montage op verlaagd
plafond

Tuotekuvaus ja toimintaperiaate
Tunnistimet EE 804 ja EE 805 ovat hämäräkytkintoiminnolla 
varustettuja liiketunnistimia 360° tunnistuskeilalla. Ne on suunniteltu
käytettäväksi sisätiloissa erityisesti valaistusryhmien ja ilmastoinnin
ohjaukseen konttoritiloissa, käytävissä sekä halleissa.
Nämä liiketunnistimet reagoivat infrapunasäteillyyn eli ihmisvartalosta
välittyvään lämpösäteilyyn tunnistusalueella.
Tunnistuksen tekee pyroelektoroninen anturi joka on sijoitettu
linssin � alle.

Läpivienti
Indrukbaar scheidingsschot�

Suojakansi
Beschermdeksel�

Tunnistuslinssi
Detectielens�

� �

Tunnistuslinssi
Detectielens�

Kiinnitysjouset
Bevestigingsveren�

�

� Potentiometer voor instelling van de werkingsduur.

� Potentiometer voor instelling van de lichtsterktedrempel.

Aansturen van de verlichtingsuitgang
Bij het onder spanning zetten activeert de bewegingsmelder zijn 
kring gedurende 30 seconden.
De verlichtingsuitgang schakelt om zodra het via de potentiometer �
ingestelde lichtsterkteniveau onvoldoende wordt geacht en een 
beweging wordt gedetecteerd.
Na de detectie blijft het licht branden gedurende de via potentiometer
� ingestelde tijd.
De tijdvertraging wordt opnieuw geactiveerd na elke bewegings-
detectie.

Instellingen
De werkingsduur en de lichtsterktedrempel kunnen worden ingesteld 
via de potentiometers � en �.
Om deze parameterinstelling te vergemakkelijken  worden de
bewegingsmelders geleverd met een standaardinstelling die specifiek
is voor een installatie in doorgangsruimten, gangen...

• werkingsduur : tussen 5 seconden en 15 minuten.
De potentiometer � is vooraf ingesteld op een standaardwaarde van
ongeveer 3 min.

• Lichtsterktedrempel : tussen 5 en 1000 lux.
De potentiometer � is vooraf ingesteld op een standaardwaarde van
ongeveer 200 lux.

Opmerking : 
Deze waarden kunnen worden gewijzigd met behulp van een 
schroevendraaier.

Inbedrijfstelling
Voor een optimale detectie is het raadzaam dat u de volgende 
aanbevelingen in acht neemt:
- Aanbevolen installatiehoogte : tussen 2,5 en 3,5 meter.
- Vermijd omgevingsstoornissen (warmtebron, ventilatie, sierplant…).
- Zorg voor een afstand van minimum 1 meter tussen de melder en de 

aangestuurde verlichting.
- Niet op een metalen of brandbaar oppervlak installeren. 

Oplossen van problemen
• Ongewenst inschakelen van de verlichting:
Controleer of de bewegingsmelder niet rechtstreeks is blootgesteld
aan een warmtebron of een lichtbron, of zich niet boven een
ventilatierooster bevindt…
• Het bereik van de bewegingsmelder is ontoereikend:
Controleer of de montagehoogte en de installatieplaats van de
bewegingsmelder optimaal zijn.
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¨ Käyttöohje • Bedieningshandleiding

� Potentiometri poiskytkentäviiveen säätöön

� Potentiometri valaistustason raja-arvon säätöön 

Valaistuslähdön ohjaus
Kun käyttöjännite kytketään päälle, laite säätää säätöpiirejään
30 sekuntin ajan.
Valaistus kytketään päälle, kun valaistustaso ylittää potentiometrillä
� asetetun arvon sekä tunnistin havaitsee liikettä tunnistuskentässä.
Tunnistuksen jälkeen valaistus pysyy kytkettynä potentiometrillä
� asetellun ajan.
Ajastus nollautuu joka kerta kun liiketunnistin havaitsee liikettä
tunnistusalueella.

Asettelut
Potentiometreillä � ja � voidaan säätää poiskytkentäviiveen pituus
sekä valaistustaso josta toiminta halutaan aloittaa.
Asennuksen helpottamiseksi tuotteet on valmiiksi aseteltu siten, että
ne soveltuvat käytettäväksi suoraan perusasennuksessa: toimistohuo-
neet, käytävät...
• Poistkytkentäviive: 5 sekuntia - 15 minuttia

Potentiometri � on esiaseteltu oletusarvoon n. 3 min.
• Valaistustaso : 5 - 1000 Lux

Potentiometri � on esiaseteltu valaisvalaistustasoon n. 200 Lux.

Huomio : 
Näitä arvoja voidaan muuttaa ruuvitaltan avulla.

Asennus
Parhaan tunnistustarkkuuden saavuttamiseksi on huomioitava seuraavat 
asiat:
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,5 - 3,5 m
- Estä ympäristön aiheuttamat häiriöt (lämmönlähteet, ilmastointi, 

huonekasvit...)
- Järjestä 1m minimietäisyys tunnistimen ja sen ohjaaman valaisimen 

välille.
- Älä asenna metalliselle tai palavalle alustalle. 

Mitä teen jos...?
• Valaistus kytkeytyy virheellisesti :
Tarkista että tunnistin ei ole lämmönlähteen lähellä, ilmastointiventtiilin
yläpuolella tai siihen ei kohdistu suoraa valoa.
• Tunnistimen tunnistuskeila on liian lyhyt :
Tarkista että tunnistimen asennuskorkeus ja sijainti ovat optimaalisia.
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Asennus EE 804 (pinta-asennusversio) Montage van de EE804 (opbouwversie)

Asennus 
1.Irroita suojakansi � kiertämällä.
2.Kaapeloi tunnistin esitetyn kytkentäkaavion mukaisesti.
3.Kiinnitä tunnistin mukana toimitetuilla ruuveilla (ø 4 mm).
4.Aseta potentiometrit � ja � haluttuihin arvoihin mikäli ne eroavat

oletusarvoista.
5.Kierrä suojakansi � takaisin paikalleen.

Tunnistin voidaan asentaa minikanavan kanssa, jolloin ei tarvita 
erillistä kojerasiaa kaapelointtiin. Tunnistimen kyljessä on aihiot
minikanavalle kaapeleiden tuomiseksi siististi kytkentäkoteloon.
Kaksi aihiota on tarkoitettu Hager-minikanaville : ATA 63000 sekä 
ATA 12200 (s14 173 82).

Asennus
1.Leikkaa kattopintaan halkaisijaltaan 75 mmm reikä reikäterällä.
2.Kaapeloi tunnistin esitetyn kytkentäkaavion mukaisesti. Tämän

jälkeen kiinnitä vedonpoistimet ja paina mukana toimitettu
kosketussuoja paikalleen.

3.Aseta potentiometrit � ja � haluttuihin arvoihin mikäli ne eroavat
oletusarvoista.

4.Paina kahta kiinnitysjousta � taaksepäin ja työnnä tunnistin sille
porattuun kiinnitysaukkoon.

Huomio : 
Alaslasketun katon paksuus (e) tulee olla välillä 5 - 20 mm.

Montage
1.Met een klokboor een gat boren met een diameter van 75 mm.
2.De bewegingsmelder bedraden volgens de aanbevolen

aansluitschema’s. Vervolgens klikt u de meegeleverde transparante
aansluitafdekkap vast.

3.Instelling : de potentiometers � en � instellen als u de standaard-
waarden wilt veranderen.

4.De bewegingsmelder bevestigen door de 2 veren � naar boven te
duwen, en de melder dan in de vooraf uitgesneden opening duwen.

Opmerking : 
de dikte (e) van de plafondsteun moet 5 à 20 mm bedragen.

FI NL

Katto
Plafond

Montage 
1.Het beschermdeksel � losschroeven.
2.De bewegingsmelder bedraden volgens de aanbevolen

aansluitschema’s.
3.De bewegingsmelder bevestigen met de meegeleverde schroeven

(ø 4 mm).
4.Instelling : de potentiometers � en � instellen als u de standaard-

waarden wilt veranderen.
5.Het beschermdeksel � opnieuw vastschroeven.

U kunt dit product op een plafond met een sierlijst bevestigen,
de inbouwdoos is dan overbodig.
U moet dan gewoon de daartoe voorziene scheidingsschotten � van
de bewegingsmelder indrukken. 
Deze 2 scheidingsschotten � hebben als Installatiekanalen Ateha
referentie ATA 63000 en ATA 12200.

� �

�

�

Katto
Plafond

Uppoasennusrasia ø 60
Inbouwdoos ø 60

� �

�

�
e = Paksuus
e = Dikte

10A AC1

Tekniset ominaisuudet / Technische kenmerken
Sähköiset ominaisuudet Elektrische karakteristieken 
Syöttöjännite : Voedingsspanning : 230 V � 50 Hz
Kulutus ilman kuormaa : Verbruik onbelast : 1,2 W
Potentiaalivapaa kosketin käytettävissä : Contact vrij van potentieel : Kyllä, Ja 

Toiminnalliset ominaisuudet Werkingskarakteristieken
Valaistuslähdön toiminta-aika : Werkingsduur verlichtingsuitgang : 5 sek./sec. —> 15 min
Valaistustaso : Lichtsterktedrempel : 5 —> 1000/Lux
Suositeltu asennuskorkeus: Aanbevolen installatiehoogte : 2,5 m —> 3,5 m
Tunnistusetäisyys: säde noin 3 m  Detectieradius : van ongeveer 3 m
(asennuskorkeus: 2,5m) (hoogte geïnstalleerd product : 2,5 m.)
Kiinnitystarvikkeet : Bevestigingstoebehoren : ruuvit (ø 4 mm), tulpat, kosketussuoja/kytkentärima

schroeven (ø 4 mm) pluggen, aansluitafdekkap
Tuotteiden rinnankytkentä : Parallelschakeling van de producten : Kyllä/Ja

Ympäristö Omgeving
Käyttölämpötila : Bedrijfstemperatuur : 0 °C —> +45 °C
Varastointilämpötila : Opslagtemperatuur : -20 °C —> +60 °C
Eristysluokka : Isolatieklasse : II
IK : IK 03
Tiiveysluokka : Beschermingsgraad : IP21
Tulen kesto : Vuurvastheid : 750°C
Standardit : Normen : 

Liitätäntäpoikkipinta : Aansluitcapaciteit : 1mm2 —> 1,5 mm2

IEC 60669-1,
IEC 60669-2-1

1mm2 —> 1,5 mm2

Liitännät - Aansluitingen

S1 kiinni = pakko-ohjaus päälle
S1 auki = automaattinen tila

Ky
tk

in Haaroitus

Keltainen/vihreä
(ketjutus)

EE804
Käyttö Auto/POIS - Werking Auto/Uit Käyttö Auto/PÄÄLLÄ - Werking Auto/Aan

EE805
Käyttö Auto/POIS - Werking Auto/Uit Käyttö Auto/PÄÄLLÄ - Werking Auto/Aan 

Käytettäessä muiden kuormien kanssa, käytettävä ohjausreleen avulla.
Bij gebruik met niet gespecificeerde belastingen is een relaisschakeling verplicht.

Asennus EE 805 (uppoasennusversio) Montage van de EE805 (half verzonken versie)
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Asennus EE 804 (pinta-asennusversio) Montage van de EE804 (opbouwversie)

Asennus 
1.Irroita suojakansi � kiertämällä.
2.Kaapeloi tunnistin esitetyn kytkentäkaavion mukaisesti.
3.Kiinnitä tunnistin mukana toimitetuilla ruuveilla (ø 4 mm).
4.Aseta potentiometrit � ja � haluttuihin arvoihin mikäli ne eroavat

oletusarvoista.
5.Kierrä suojakansi � takaisin paikalleen.

Tunnistin voidaan asentaa minikanavan kanssa, jolloin ei tarvita 
erillistä kojerasiaa kaapelointtiin. Tunnistimen kyljessä on aihiot
minikanavalle kaapeleiden tuomiseksi siististi kytkentäkoteloon.
Kaksi aihiota on tarkoitettu Hager-minikanaville : ATA 63000 sekä 
ATA 12200 (s14 173 82).

Asennus
1.Leikkaa kattopintaan halkaisijaltaan 75 mmm reikä reikäterällä.
2.Kaapeloi tunnistin esitetyn kytkentäkaavion mukaisesti. Tämän

jälkeen kiinnitä vedonpoistimet ja paina mukana toimitettu
kosketussuoja paikalleen.

3.Aseta potentiometrit � ja � haluttuihin arvoihin mikäli ne eroavat
oletusarvoista.

4.Paina kahta kiinnitysjousta � taaksepäin ja työnnä tunnistin sille
porattuun kiinnitysaukkoon.

Huomio : 
Alaslasketun katon paksuus (e) tulee olla välillä 5 - 20 mm.

Montage
1.Met een klokboor een gat boren met een diameter van 75 mm.
2.De bewegingsmelder bedraden volgens de aanbevolen

aansluitschema’s. Vervolgens klikt u de meegeleverde transparante
aansluitafdekkap vast.

3.Instelling : de potentiometers � en � instellen als u de standaard-
waarden wilt veranderen.

4.De bewegingsmelder bevestigen door de 2 veren � naar boven te
duwen, en de melder dan in de vooraf uitgesneden opening duwen.

Opmerking : 
de dikte (e) van de plafondsteun moet 5 à 20 mm bedragen.

FI NL

Katto
Plafond

Montage 
1.Het beschermdeksel � losschroeven.
2.De bewegingsmelder bedraden volgens de aanbevolen

aansluitschema’s.
3.De bewegingsmelder bevestigen met de meegeleverde schroeven

(ø 4 mm).
4.Instelling : de potentiometers � en � instellen als u de standaard-

waarden wilt veranderen.
5.Het beschermdeksel � opnieuw vastschroeven.

U kunt dit product op een plafond met een sierlijst bevestigen,
de inbouwdoos is dan overbodig.
U moet dan gewoon de daartoe voorziene scheidingsschotten � van
de bewegingsmelder indrukken. 
Deze 2 scheidingsschotten � hebben als Installatiekanalen Ateha
referentie ATA 63000 en ATA 12200.

� �

�

�

Katto
Plafond

Uppoasennusrasia ø 60
Inbouwdoos ø 60

� �

�

�
e = Paksuus
e = Dikte

10A AC1

Tekniset ominaisuudet / Technische kenmerken
Sähköiset ominaisuudet Elektrische karakteristieken 
Syöttöjännite : Voedingsspanning : 230 V � 50 Hz
Kulutus ilman kuormaa : Verbruik onbelast : 1,2 W
Potentiaalivapaa kosketin käytettävissä : Contact vrij van potentieel : Kyllä, Ja 

Toiminnalliset ominaisuudet Werkingskarakteristieken
Valaistuslähdön toiminta-aika : Werkingsduur verlichtingsuitgang : 5 sek./sec. —> 15 min
Valaistustaso : Lichtsterktedrempel : 5 —> 1000/Lux
Suositeltu asennuskorkeus: Aanbevolen installatiehoogte : 2,5 m —> 3,5 m
Tunnistusetäisyys: säde noin 3 m  Detectieradius : van ongeveer 3 m
(asennuskorkeus: 2,5m) (hoogte geïnstalleerd product : 2,5 m.)
Kiinnitystarvikkeet : Bevestigingstoebehoren : ruuvit (ø 4 mm), tulpat, kosketussuoja/kytkentärima

schroeven (ø 4 mm) pluggen, aansluitafdekkap
Tuotteiden rinnankytkentä : Parallelschakeling van de producten : Kyllä/Ja

Ympäristö Omgeving
Käyttölämpötila : Bedrijfstemperatuur : 0 °C —> +45 °C
Varastointilämpötila : Opslagtemperatuur : -20 °C —> +60 °C
Eristysluokka : Isolatieklasse : II
IK : IK 03
Tiiveysluokka : Beschermingsgraad : IP21
Tulen kesto : Vuurvastheid : 750°C
Standardit : Normen : 

Liitätäntäpoikkipinta : Aansluitcapaciteit : 1mm2 —> 1,5 mm2

IEC 60669-1,
IEC 60669-2-1

1mm2 —> 1,5 mm2

Liitännät - Aansluitingen

S1 kiinni = pakko-ohjaus päälle
S1 auki = automaattinen tila

Ky
tk

in Haaroitus

Keltainen/vihreä
(ketjutus)

EE804
Käyttö Auto/POIS - Werking Auto/Uit Käyttö Auto/PÄÄLLÄ - Werking Auto/Aan

EE805
Käyttö Auto/POIS - Werking Auto/Uit Käyttö Auto/PÄÄLLÄ - Werking Auto/Aan 

Käytettäessä muiden kuormien kanssa, käytettävä ohjausreleen avulla.
Bij gebruik met niet gespecificeerde belastingen is een relaisschakeling verplicht.

Asennus EE 805 (uppoasennusversio) Montage van de EE805 (half verzonken versie)


