
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aurora bewegingssensor handleiding 
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De werking van de Aurora Bewegingssensor plug-in 
De Aurora beweging sensor kan eenvoudig Plug & Play aan het Aurora armatuur worden geklikt en 

bedient worden met een afstandsbediening. Met een reikwijdte tot 12 meter en een integratie van 

een daglichtsensor is deze plug in ideaal voor additionele energiebesparing.  

Het sensor kan zo ingesteld worden dat wanneer er beweging wordt gedetecteerd in een ruimte 

waar er genoeg daglicht is, het armatuur uit blijft en alleen aan gaat wanneer er beweging en 

onvoldoende daglicht is. Na de laatste beweging detectie blijft het armatuur even op standby 

branden waarna het armatuur uitschakelt. Hiermee kan in veel gebieden een hoop extra energie 

worden bespaard in vergelijking tot normale LED verlichting. Dit draagt bij aan een betere 

terugverdientijd en aan lagere totale eigendomskosten op lange termijn. 
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Complete aan/uit functie 
  Klik op de ‘On/Off’ knop om de verlichting aan of uit te zetten. 

  *Klik op ‘Auto Modus’, ‘Reset’ of ‘Scene Modus’  om uit deze functie te stappen. 

 

  Sensor Modus 
Wanneer er op ‘Auto Mode’ wordt geklikt, gaat de sensor weer werken en zal 

automatisch teruggaan op de sensor instellingen die actief waren voordat de 

verlichting was uitgezet. 

 

  Reset Functie 
 Klik op ‘Reset’ om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. 

 

Dim+/- 
Houd een van deze knoppen ingedrukt om de lichtopbrengst van het armatuur te 

veranderen tijdens de hold time. Dit is de tijd hoelang het armatuur op volledige 

output blijft na de laatste detectie. ‘+’ Zorgt ervoor dat de lichtopbrengst bevorderd, 

‘-‘ zorgt ervoor dat de lichtopbrengst afneemt. 

 

Test Mode 
De knop ‘Test 2s’ is alleen voor test doeleinden. De sensor gaat hierdoor in de 

testmodus, waarbij de hold tijd, de tijd na laatste bewegingsdetectie, ingesteld staat 

op 2 seconden. Het armatuur dimt dus na 2 seconden na de laatste 

bewegingsmelding, waarbij de standby tijd en daglichtdetectors zijn uitgeschakeld.  

 

* Deze modus kan worden gestopt door op een van de knoppen ‘Scene mode’, ‘Hold 

time’ te drukken of door het armatuur te resetten door op ‘Reset’ te klikken. 

LET OP: De sensor gaat door het klikken op een van deze knoppen over op de 

bijbehorende instellingen, door op ‘Reset’ te klikken kunnen alle door u ingestelde 

instellingen worden verwijderd! 

 

Vermogen output 
Klik op deze knoppen om het vermogen van de lamp in te stellen. Met de knop 

‘power 80%’ gebruikt u 80% van het totale vermogen, waarmee de lumen verlies 

over de periode kan worden gecompenseerd en extra energie kunt besparen.  

 



 

 © 2019 Baiyiled Europe B.V. –  Alle rechten voorbehouden 4 
 

Lichtsensor uitschakelen 
Klik op de knop ‘Lux disable’ om de daglichtsensor uit te schakelen. Wanneer deze 

instelling is ingeschakeld, zal de lamp altijd inschakelen ongeacht hoeveel licht er al 

aanwezig is in de ruimte.  

 

Manual override / absence detection 
 LET OP: de functie van de knop is uitgeschakeld en kan niet worden gebruikt. 
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1.  Programma’s 
Er zijn 4 voor geïnstalleerde verlichtingsprogramma’s beschikbaar op de 

afstandsbediening. Selecteer het programma dat het beste bij uw eisen past. 

Elk programma kan worden aangepast via de afstandsbediening, deze blijven 

opgeslagen in de sensor. Wanneer u op de knop ‘Reset’ drukt, gaan alle 

instellingen weer terug naar fabrieksinstellingen. Hieronder vindt u een 

overzicht van alle programma’s met de bijbehorende knop. 

Programma Reikwijdte Hold-
time 

Standby 
tijd 

Standby 
dim level 

Daglicht 
sensor 

SC1 100% 1min 10min 10% 2Lux 

SC2 100% 5min 10min 10% 2Lux 

SC3 100% 10min 30min 10% 10Lux 

SC4 100% 10min ∞ 10% 50Lux 

 

LET OP: De gebruiker kan deze instellingen wijzigen. De volgende knoppen 

hebben de volgende functies: 

Detection range - Reikwijdte  

Hold time - Hold time 

Standby period - Standby tijd  

Standby dimming level - Standby dim niveau  

Daylight sensor - Daglicht sensor  

 

2. Reikwijdte 
Klik op een van de knoppen van ‘detection range’ om de reikwijdte van de 

sensor te veranderen. Bekijk de het figuur hieronder met het detectiebereik. 
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3. Hold-time 
Hold time is de tijd dat het armatuur blijft branden na de laatste 

bewegingsdetectie. Dit kan ingesteld worden door op een van de knoppen te 

drukken. 

 

4. Daglicht sensor 
Druk op een van de knoppen in de sectie ‘daylight detector’ om het lux 

niveau te bepalen. Wanneer er voor 2Lux wordt gekozen, schakelt de sensor 

de lamp in wanneer er minder dan 2lux wordt gemeten. Klik op de blauwe 

knop om een sample te creëren van de daglicht. Wanneer u de 

daglichtsensor wilt uitschakelen, klikt u op de ‘LUX Disable’ knop. 

 

5. Standby tijd 
Klik op een van de knoppen onder de standby tijd instellingen om de standby 

tijd te bepalen. Dit kan zijn 0s, 10s, 1min, 10min, 30min en ∞ (oneindig). 

LET OP: De optie 0s betekent dat het armatuur aan/uit schakelt. Oneindig 

betekent dat de lamp nooit uitschakelt wanneer de daglichtsensor is 

uitgeschakeld. 

 

6. Standby dim level 
Klik op een van de knoppen onder ‘stand-by dimming level’ om de lamp te 

dimmen tot 10%/20%/30%/50% tijdens de standby periode.  

 

 

 

 

  


