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1. Opis 
 

ALS jest czujnikiem mierzącym zmiany natężenia światła, który współpracuje z systemami 

inteligentnego domu wyposażonymi w wejścia analogowe 0-10 V. Pomiar natężenia światła 

można wykorzystać do sterowania oświetleniem, żaluzjami lub innymi elementami 

wchodzącymi w skład instalacji inteligentnego domu. 

Czujnik ALS ma niewielkie wymiary, napięcie zasilania 24 VDC oraz łatwo go wykorzystać 

w systemach inteligentnego domu. ALS jest analogowym układem, który przetwarza 

natężenie światła na napięcie 0-10 V. Umożliwia to na programowe ustawienie poziomu 

oświetlenia na jaki ma reagować system. Dzięki temu można dostosować ustawienia 

programu do konkretnego pomieszczenia, gdzie w zależności od liczby okien i umieszczenia 

względem stron świata natężenie światła będzie różne. ALS jest zasilany napięciem 24 VDC, 

które jest standardowym napięciem zasilania w systemach inteligentnego domu. Dzięki temu 

użycie czujnika nie wymaga prowadzenia dodatkowych przewodów oraz umożliwia to 

zastosowanie ALS w gotowych instalacjach. Niewielkie rozmiary ALS umożliwiają 

zamontowanie go w obudowach,  kanałach wentylacyjnych i puszkach elektrycznych. 

2. Parametry czujnika 
 

 Napięcie zasilania: 24 VDC 

 Pobór prądu:  < 2 mA 

 Napięcie wyjściowe: 0-10 V 

 Pomiar natężenia oświetlenia z zakresu światła widzialnego (400 – 700 nm) 

Obecnie oferowane są dwie wersje czujnika oświetlenia ALS: 

 ALS1 (35x35x20 mm) – do montażu natynkowego z obudową 

 ALS2 (32x14x6 mm) – do montażu w puszcze elektrycznej (fotoelement na 20 cm 

przewodzie)* 

* Inna długość przewodu na specjalne zamówienie. 

3. Montaż i podłączenie 

3.1. ALS1 
Zestaw czujnika ALS1 zawiera: 

 Czujnik ALS1 zamontowany w obudowie dwuczęściowej 

 Dwa kołki rozporowe 

Montaż: 

1. Nałóż wieczko obudowy na kabel zasilania/sygnałowy czujnika ALS2. 

2. Po ustawieniu wieczka w odpowiedniej pozycji zaznacz miejsca do nawiercenia 

otworów, 

3. Wywierć w ścianie otwór o średnicy ?? mm. 

4. Wsadź do otworów kołki rozporowe i przykręć wieczko obudowy do ściany. 

5. Podłącz przewody do czujnika i nałóż front obudowy na wieczko. 
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3.2. ALS2 

 
Zestaw czujnika ALS2 zawiera: 

 Czujnik ALS2 z fotoelementem na 20 cm przewodzie 

 Oprawka na fotoelement 

Montaż: 

1. Wywierć otwór o średnicy 6 mm w pokrywce puszki elektrycznej lub innym elemencie, 

gdzie ma zostać zamontowany fotoelement. 

2. Do nawierconego otworu wciśnij oprawkę. 

3. Przyklej czujnik ALS2 do ścianki puszki i podłącz przewody. 

4. Umieść fotoelement w oprawce i zamknij puszkę. 
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