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opisy techniczne – sposób montażu

Dane techniczne
Napięcie pracy 230 V, 50 Hz
Moc obciążenia 60–500 W
Rodzaj obciążenia żarowe i halogenowe 230 V
 halogenowe 12 V poprzez
 transformator rdzeniowy

Poziom zakłóceń zgodny z PN-EN-55015
Stopień ochrony IP20
Rodzaj pracy ciągła
tryb pracy ściemniacz, symulator,
 programowanie
Zasięg czujnika ruchu min. 7 m; 110° poziomo
Czułość światła zewn. regulowana 2–500 lx
Czas podtrzymania
zegara wewnętrznego 4 h
Rodzaj wkładki topikowej WtatH 2,5 a / 250 V
 o dużej zdolności zwarciowej
Masa 165 g
Wyposażenie dodatkowe wkładka topikowa 1 szt.

W opisie przyjęto skróconą nazwę „Symulator”
dla Ściemniacza z symulatorem obecności.

Zastosowanie
Symulator MSo10 przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach oświetlenio-

wych jako łącznik, pozwalający dodatkowo regulować poziom oświetlenia oraz reali-
zować funkcję symulacji obecności w cyklu zbliżonym do poprzednich dni. Symulator 
może być także zamontowany w standardowej instalacji schodowej / krzyżowej, za-
stępując jeden z łączników schodowych.

Pozostałe łączniki schodowe / krzyżowe należy zastąpić przyciskami światło.
Łączna moc lamp oświetleniowych nie może przekraczać 500 W przy napięciu
230 V.
Konstrukcja umożliwia mocowanie wyłącznika w puszkach instalacyjnych podtyn-

kowych Φ=60 mm dowolnego typu za pomocą łapek oraz w puszkach pojedynczych 
i zestawach wielokrotnych CLASSIC (MSO10) za pomocą wkrętów.

Cechy funkcjonalne wyłącznika:
– zapamiętywanie cyklu łączeń w czasie pracy jako ściemniacz,
– odtwarzanie zapamiętanego cyklu łączeń z ostatnich kilku dni w trybie symula-

cji obecności,
– kontynuacja symulacji obecności po powrocie napięcia w sieci, jeżeli w mo-

mencie zaniku napięcia był włączony tryb symulacji,
– możliwość podłączenia dodatkowych przycisków sterujących lub włączenia do 

instalacji schodowej bez przeróbek dotychczasowej instalacji (rys. 1, 2),
– niezależne programowanie poziomu jasności dla ściemniacza i symulacji.
Programowy wybór właściwości ściemniacza:
• poziomu jasności po włączeniu: maksymalny lub ostatni lub stały,
• włączenie / wyłączenie sterowania pilotem,
• czasu uaktywnienia przy sterowaniu pilotem.

DZIAŁANIE
Ze względu na różnorodność realizowanych funkcji symulator może znajdować 

się w trzech trybach pracy:
• ściemniacz,
• symulator obecności,
• programowanie.
Po podłączeniu do instalacji i po każdym zaniku napięcia w sieci dłuższym niż 

4 godz. symulator wchodzi w tryb ściemniacza. tryb ten sygnalizowany jest ciągłym 
świeceniem diody lED (oprócz stanu oczekiwania przy sterowaniu pilotem).

Przełączanie pomiędzy trybami odbywa się tylko klawiszem symulatora (1), (rys. 3).
Symulator w czasie pracy w trybie ściemniacza rejestruje co 6 min. włączenia i wy-

łączenia oświetlenia w cyklu dobowym liczonym od ostatniego włączenia zasilania. 
Jeżeli w ciągu doby łączna liczba włączeń i wyłączeń oświetlenia jest większa od 2, 
a mniejsza od 32, to taka sekwencja łączeń zostanie zapamiętana. W przeciwnym 
razie dzień jest pomijany.

Symulator zapamięta 7 ostatnich dni spełniających warunek liczby włączeń w cza-
sie doby.

Po włączeniu trybu symulacji symulator odtwarza zarejestrowane sekwencje łą-
czeń począwszy od najstarszej zarejestrowanej doby do najnowszej.

Cykl odtwarzania jest powtarzany do chwili wyłączenia trybu symulacji.
Zaniki napięcia w sieci nie dłuższe niż 4 godz. nie przerywają trybu symulacji i pra-

cy zegara wewnętrznego synchronizującego cykl łączeń z czasem rzeczywistym.

Ściemniacz
W tym trybie pracy symulator może być sterowany:
• poprzez naciśnięcie klawisza symulatora,
• zdalnie pilotem od sprzętu RtV,
• dodatkowymi przyciskami światło podłączonymi do symulatora,
Krótkie naciśnięcie klawisza symulatora lub dodatkowego przycisku światło załą-

cza lub wyłącza oświetlenie, dłuższe naciśnięcie powoduje regulację jasności oświe-
tlenia trwającą aż do momentu zwolnienia klawisza. Regulacja odbywa się w górę 
lub w dół, ze zmianą kierunku po osiągnięciu wartości skrajnych (minimalnej lub 
maksymalnej).

Sterowanie dowolnym pilotem od sprzętu RtV może być realizowane dowolnym 
klawiszem poprzez dwukrotne naciśnięcie wybranego klawisza w odstępie nie dłuż-
szym niż 2 s.

• Pierwsze naciśnięcie klawisza pilota wprowadza symulator w stan oczekiwania 
na następny sygnał z pilota. Stan oczekiwania sygnalizowany jest przez zga-
śnięcie diody lED i trwa ok. 2 s od puszczenia klawisza, w tym czasie powinno 
nastąpić drugie naciśnięcie klawisza na pilocie. Jeżeli drugi sygnał z pilota nie 
pojawi się, dioda lED zapala się ponownie, sygnalizując zakończenie stanu 
oczekiwania.

• Drugie naciśnięcie klawisza pilota działa identycznie jak sterowanie klawiszem 
lokalnym.

 Po zwolnieniu klawisza dioda lED zapala się ponownie.

Symulator obecności
Włączenie symulacji:

1. nacisnąć szybko 4 razy klawisz symulatora (w odstępie nie większym niż 0,5 s);
2. w odpowiedzi dioda lED zacznie migać wg poniższego rysunku, sygnalizując 

tryb symulacji;

3. po 2 s lampa oświetleniowa załączy się na 2 s z jasnością ustawioną dla trybu 
symulacji (prezentacja jasności);

4. w razie potrzeby można w tym czasie skorygować poziom jasności poprzez 
dłuższe naciśnięcie klawisza symulatora, po zwolnieniu nastawiony poziom 
jasności zostaje zapamiętany;

5. po zakończeniu prezentacji jasności (lub po zakończonej korekcie) oświetlenie 
wyłączy się na 2 s, a następnie 3-krotnie załączy się i zgaśnie, sygnalizując 
pracę w trybie symulacji;

6. od tego momentu oświetlenie będzie załączane i wyłączane zgodnie z zapa-
miętanym cyklem pracy w poprzednich dniach;

7. jeżeli po wejściu w tryb symulacji lampa oświetleniowa będzie ciągle migać 
z częstotliwością 1s/1s, oznacza to brak zarejestrownych sekwencji łączeń 
(np. w czasie pierwszej doby po zainstalowaniu) lub z powodu utraty synchroni-
zacji z czasem rzeczywistym (po zaniku napięcia w sieci dłuższym niż 4 godz.). 
W takim przypadku należy wyłączyć symulację i użytkować symulator 
w trybie ściemniacza przez najbliższą dobę.

ŚCIEMNIACZ Z SYMULATOREM OBECNOŚCI MSO10

1,5 s.

1,5 s.
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opisy techniczne – sposób montażu

Wyłączenie symulacji
1. nacisnąć klawisz symulatora tak długo aż dioda lED przestanie migać 

(około 3 s);
2. po zwolnieniu klawisza symulator przechodzi w tryb ściemniacza.

Programowanie
tryb programowania pozwala skonfigurować symulator odpowiednio do potrzeb 

użytkownika. Ustawieniu podlegają następujące cechy (opcje):
P5 – uaktywnienie z pilota:
 „0” – krótkie (czas nacisku klawisza <0,5 s)
 „1” – długie (czas nacisku klawisza >1 s )
P4 – sterowanie pilotem:
 „0” – wyłączone
 „1” – załączone
P3 – pamięć poziomu jasności w trybie ściemniacza:
 „0” – wyłączona
 „1” – załączona
P2 – rodzaj pamięci poziomu jasności:
 „0” – ostatni jasność
 „1” – stały poziom (ustawiany w P1)
P1 – ustawianie poziomu jasności dla stałego poziomu (przy P2=1)

objaśnienia
opcja P5  ustawienie fabryczne P5=0
W sytuacji użycia pilota, gdy przy szybkiej zmianie kanałów tV lub w czasie regu-

lacji obrazu czy głośności następuje jednocześnie reakcja symulatora (np. załącze-
nie, wyłączenie oświetlenia lub jego regulacja) można wykorzystać długie uaktywnie-
nie z pilota. W tym przypadku pierwsze naciśnięcie klawisza na pilocie musi trwać co 
najmniej 1 s, dopiero po tym czasie następuje wejście w stan oczekiwania.

opcja P4  ustawienie fabryczne P4=1
ta nastawa pozwala w razie potrzeby wyłączyć możliwość sterowania symulatora 

pilotem (np. w sytuacji, gdy do symulatora dochodzą niepożądane sygnały zdalnego 
sterowania z sąsiedniego pomieszczenia).

opcja P3  ustawienie fabryczne P3=1
Jasność oświetlenia po załączeniu krótkim naciśnięciem w trybie ściemniacza za-

leży od ustawień opcji P3, P2 i P1.

opcja P2: ustawienie fabryczne P2=0
Uaktywnienie opcji jest ważne, gdy P3=1.

opcja P1  ustawienie fabryczne P1= maksymalna jasność
opcja ta umożliwia ustawienie i zapamiętanie poziomu jasności w pełnym zakre-

sie regulacji dla pracy ze stałym poziomem jasności (przy P3=1 i P2=0).

Tabela programowania opcji P3, P2, P1

Włączenie programowania
1. nacisnąć szybko 6 razy klawisz symulatora;
2. w odpowiedzi dioda lED zacznie migać w cyklu: świeci – 1,5 s / nie świeci – 

0,5 s, potwierdzając wejście w tryb programowania w stan P0, w którym oświe-
tlenie jest wyłączone;

3. krótkie naciśnięcie klawisza symulatora przełącza opcje w cyklu: P0 – P5 – 
P4 – P3 – P2 – P1 – P0 –..., w opcjach P5 – P2 jasność oświetlenia oznacza 
wartość opcji: „1” – pełna jasność, „0” – 1/3 pełnej jasności, w opcji P1 jasność 
oświetlenia odpowiada aktualnej nastawie stałego poziomu jasności.

Numer wybranej opcji sygnalizuje dioda lED wg poniższego rysunku.

4. aby zmienić wartość opcji P5 – P2 należy po wybraniu opcji, której wartość 
chcemy zmienić, nacisnąć klawisz symulatora aż do momentu zmiany jasno-
ści oświetlenia wskazującego wartość opcji. Czynność tę można powtórzyć 
wielokrotnie, dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje zmianę wartości opcji 
na przeciwną co 1 s. aby zmienić wartości opcji P1 (poziom jasności), należy 
nacisnąć klawisz symulatora do momentu osiągnięcia pożądanego poziomu 
jasności (nastawę tę wykonuje się identycznie jak regulację jasności w trybie 
ściemniacza).

Wyłączenie programowania
1. przejść do stanu P0,
2. nacisnąć klawisz symulatora tak długo, aż dioda lED przestanie migać (około 3 s);
3. po zwolnieniu klawisza symulator przechodzi w tryb ściemniacza.

Przykład programowania: symulator jest zaprogramowany zgodnie z ustawie-
niami fabrycznymi, chcemy włączyć długie uaktywnienie przy sterowaniu pilotem 
i wyłączyć pamięć poziomu jasności.

Musimy zmienić opcję P5 na „1” i P3 na „0” (stany P0 – P5 sygnalizowane są 
miganiem diody lED wg rys. niżej).

tryb programowania zostanie samoczynnie przerwany po 6 min. od ostatniej ope-
racji wykonanej w trybie programowania bez zapamiętania wprowadzonych zmian.

LED

3s

Dla P3=0 – wyłączona pamięć
poziomu jasności

oświetlenie załączone jest zawsze
na pełną jasność,

Dla P3=1 – załączona pamięć
poziomu jasności

jasność oświetlenia w momencie
załączenia zależy od wartości opcji P2.

Dla P2=0 – pamięć ostatniej
jasności

oświetlenie załączone jest na jasność
ustawioną w momencie ostatniego wyłączenia.

Dla P2=1 – stały poziom
jasności

jasność oświetlenia zależy od nastawy
w opcji P1.

opcja bez pamięci z pamięcią ostatniej
jasności

ze stałym poziomem
jasności

P3 0 1 1

P2 X 0 1

P1 X X ustawić jasność
X – stan opcji dowolny (nie trzeba programować)



Rys. 3

Podłączenie do instalacji elektrycznej Podłączenie do instalacji elektrycznej schodowej/krzyżowej 

Rys. 1 Rys. 2
PS - dodatkowy przycisk „ŚWIATŁO” 
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opisy techniczne – sposób montażu

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYMULATORA

Sposób instalowania na przykładzie MSO10

UWaga: Przed zainstalowaniem lub wymianą bezpiecznika w czujniku ruchu wyłączyć bezpieczniki instalacji domowej.

WYMIANA BEZPIECZNIKA
Po wyjęciu modułu sterującego (1),
wyjąć kasetkę z bezpiecznikiem (11),
wymienić bezpiecznik,
wsunąć kasetkę na miejsce
i włożyć moduł sterujący.

Montaż w puszce pojedynczej Montaż w zestawie wielokrotnym

1. Wyjąć moduł sterujący (1).
2. Końcówki przewodów o maks. 

przekroju 2,5 mm2 odizolować 
na długości 4–5 mm i zamoco-
wać w zaciskach gwintowych 
zespołu wykonawczego (6).

3. Czujnik ruchu (6) włożyć do 
puszki instalacyjnej (8), łapki (7) 
dokręcić wkrętami (10).

4. Włożyć moduł sterujący (1).

1. Wyjąć moduł sterujący (1), zdemontować 
pokrywę (2) i usunąć ramkę (4).

2. Końcówki przewodów o maks. przekroju 
2,5 mm2 odizolować na długości 4–5mm 
i zamocować w zaciskach gwintowych 
zespołu wykonawczego (6).

3. Usunąć łapki (7), zespół wykonawczy (6) 
włożyć do puszki instalacyjnej (8) i przykrę-
cić wkrętami (9).

4. Na zamontowany w puszce (8) zespół 
wykonawczy (6) nałożyć ramkę wielokrotną 
oraz pokrywę (2) i przykręcić ją wkrętami (3).

5. Włożyć moduł sterujący (1).




