
Müşterilerimizin pek çoğu dünyanın en bilinen firmaları arasında

Türkiye Distribütörü

• CP Electronics’in merkezi halen Londra 
Wembley bölgesindedir

• 2016 yılından bu yana Legrand bünyesinde
yer almaktadır

• 1971’de Londra’da kurulmuştur

• Firma içi üretim gerçekleştirilmektedir ve 
yoğun AR&GE çalışmaları yürütülmektedir

• Dünya çapında tanınan aydınlatma kontrol 
ürünleri sektöründe öncülerdendir

• 200’e yakın çalışanı bulunmaktadır

• Birleşik Krallık’ta yaklaşık %70’lik Pazar payı 
ile açık ara lider konumundadır 



Hareket / Varlık Sensörü Çalışma Teknolojiler

• Kızılötesi / PIR

• Mikrodalga / Radar

• Ultrasonik

Kızılötesi Sensörler kızılötesi yayan canlı veya nesnelerin hareketi ile birlikte lenste 
bulunan anahtarlama noktalarını kesmesi durumunda bağlı yükün çalışmasını 
sağlar.
Avantajlar: 
Yaygın kullanım 
Geniş menzil 
Yüksek tavandan algılama
Dış ortamda kullanım
Dezavantajlar: 
Isı farklılığından etkilenme (Sıcak-Soğuk iklimlerde ve Yaz-Kış farklı algılama) 
Dikey-yatay hareketlerde menzil kaybı (Sensörün üzerine dikey şekilde hareket 
edildiğinde %80’e varan menzil kaybı)

Mikrodalga/Radar sensörler genellikle 5.8GHz, 10.525GHz ve 24GHz bandında 
yüksek frekans yayar ve sinyallerin geri dönme süresini kıyaslayarak hareketi algılar
Avantajlar:
Alçıpan, Cam, Sunta ve Plastik arkasını algılar
Koridorlarda dikey hareketleri stabil şekilde algılar
Asma Tavana gizlenebilir
Tuvaletlerde kabin içerisini algılayacağından 1 adet ile bütün kabinler algılanır
Dezavantajlar: 
Cam veya alçıpan ile bölünmüş ofislerde, otellerde vb. istenmeyen algılamalar 
yaşanabilir
Elektromanyetik alanlardan etkilenebilir
Metal yoğunluğundan etkilenebilir

Ultrasonik sensörler 40KHz’ten yüksek bir ses frekansı yayar ve sinyallerin geri 
dönme süresini kıyaslayarak hareketi algılar
Avantajlar:
Algılama alanlarında sinyaller boşluklardan sızar ve gözükmeyen alanları algılar
Koridorlarda dikey hareketleri stabil şekilde algılar
Tuvaletlerde kabin içerisini algılayacağından 1 adet ile bütün kabinler algılanır
Dezavantajlar: 
Sınırlı sayıda çeşit / Sınırlı imalatçı
Fiyatı yüksek
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• Kızılötesi / PIR

• Mikrodalga / Radar

EBDSPIR
360°

ø7m@2,8m
Modeller: 220V; DALI Broadcast; 1-10V; VFC; LV; 2CH; LT30;
Kullanım Alanları: Otel odası, Kısa hol, YGH, Merdiven, 
Otopark Araç Üstü, Tuvalet

EBDHS
360°

ø40m@15m
Modeller: 220V; DALI Broadcast; 1-10V; VFC; LT30;
Kullanım Alanları: Yüksek tavan depo alanları, Ultra yüksek 
hassasiyet gerektiren alanlar, Toplantı odaları

EBMHS
360°

ø9m@2,8m / ø16m@7m
Modeller: 220V; DALI Broadcast; 1-10V
Kullanım Alanları: Ofis odaları, Giyinme odaları, Mimari 
alanlar
EBDMR
360°

ø15m@2,8m 
Modeller: 220V; DALI Broadcast; 1-10V
Kullanım Alanları: Ofis odaları,Otopark Ana Güzergah

EBDRC
Tavan Tipi 180°

24x6m@2,8m
Modeller: 220V; DALI Broadcast; 1-10V
Kullanım Alanları: Depo raf arası, Koridor, Otopark Ana 
Güzergah

MWS6
360°

Ø12m@2,8m 
Modeller: 220V; DALI Broadcast; 1-10V; VFC; LV; 2CH; 
Kullanım Alanları: Tuvalet

MWS3A
Tavan Tipi 180°

30x6m@2,8m 
Modeller: 220V; DALI Broadcast; 1-10V; VFC; LV; 2CH;
Kullanım Alanları: Koridor, Otopark Ana Güzergah
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Türkiye Distribütörü

Teknik Bilgi ve proje yardımı için lütfen CP Electronics Türkiye Distribütörü ile iletişime geçiniz.
www.ussak.com.tr

Akıllı telefon ve kablosuz bağlantı ile yeni nesil akıllı bina çözümleri. Geleceğin sistemine uyumlu sensör CP 
Electronics tarafından 3 model ile satışa başlanmıştır

CP Electronics’e ait alt markadır. Kablosuz haberleşme sağlayan sensörler ve modüller sayesinde kablolu bağlantı 
sağlanamayan alanlar için idealdir

Soğuk hava depoları ve Sibirya gibi soğuk iklime sahip bölgelerde sensörlerin içerisinde bulunan elektronik 
parçaların donmaması için -30°C’ye kadar dayanıklı LT30 model ürünler tercih edilmesi gerekmektedir.

LDR Gün ışığını okumaya yarayan elektronik bir parçadır. Günümüzde Türkiye’de bulunan sensörlerin neredeyse 
tamamında LDR bulunduğu için gün ışığı özelliğine sahiptirler.

DALI balastlı armatürleri gün ışığına bağlı olarak dim etmek istendiğinde Türkiye’de otomasyon 
kurulur. Halbuki merkezi kontrol sistemine ihtiyaç olmaksızın amaç hareket ve gün ışığına bağlı 
olarak armatürleri dim etmek ise, otomasyona ihtiyaç duymadan CP Electronics’in DD uzantılı 
bütün sensörleri DALI Broadcast sistemi ile otomasyonu kendi içerisinde sağlıyor. DALI balastlı 
ürünlerin yanı sıra istendiğinde aynı anda standart armatürde harekete bağlı olarak 
çalıştırılabiliyor.

LED teknolojisi ile birlikte armatür çeşitliliği artmıştır. Doğru ürünü projelendirebilmek adına 
aydınlatma firmalarından ve aydınlatma tasarımcılarından aydınlatma hesabı istenilmektedir. 
Her geçen gün gelişen teknoloji ve çeşitlilikte de projeye uygun aydınlatma hesapları 
yapılmalıdır. Aynı durum sensörler için de geçerlidir. Aydınlatmaların doğru şekilde çalışabilmesi 
için sensörlerin doğru tercih edilmesi ve projelendirilmesi gerekmektedir. Proje uygun seçilen 
sensörlerin de keşifte doğru tanımlanmaları gerekmektedir. Aksi taktirde aydınlatma ürünlerini 
lamba olarak tanımlamak ile eşdeğer bir durum oluşur.

Kızılötesi / PIR sensörlerin lenslerinde bulunan anahtarlama noktaları, sensörün algılama 
menzilini ve hassasiyetini belirler. Hareket ve Varlık Sensörü ayrımı yine bu detaydan gelir. 
Hassasiyeti yüksek olan sensörlere varlık sensörü, düşük olanlara ise hareket sensörü denir.

Kızılötesi / PIR sensörlerin en büyük dezavantajı özellikle koridorlarda üzerine doğru hareket 
edildiğinde insanları algılamamasıdır. Bu nedeni görselde gözüktüğü üzere insan vücudunun 
sensörün üzerine hareket edildiğinde anahtarlama noktalarını kesecek genişlikte 
olmamasıdır. Bu nedenle mesafe kayıpları %80’i bulabilir. Bu durumda Mikrodalga/Radar 
veya Ultrasonik kullanılmalıdır.

ALC serisi ürünler gün ışığı sensörlerdir. Hareket algılamayan bu ürünler sadece gün ışığı seviyesini ölçer ve 
ayarlanan değere göre 220V, Kuru Kontak, DALI Broadcast ve 1-10V çıkış verir.

Günümüzde imal edilen sensörlerin tamamında zaman sıfırlama özelliği bulunur. Ayarlanan süre içerisinde 
sensörün yeniden hareket algılaması halinde zamanlayıcı kendini sıfırlar ve yeniden ayarlanan süreyi geri sayar.

GESM-AC uzaktan kumanda üzerinden ayarları gerçekleştirilen klimaların algılama menzili 
içerisinde bulunan kişilerin ortamı terk etmesi durumda hareket algılamayacağından ötürü 
klimayı otomatik şekilde kapatır. Bu sayede boş odaların boşuna soğutulması engellenerek 
enerji tasarrufu sağlanır


