
O sensor de presença parede 4x2 XCONTROL auto/on/off da Exatron LESP4001(XC), é um 
comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a 
movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor 
infravermelho, acionando a carga e permanecendo ligado enquanto houver detecção de 
presença e desacionando no tempo programado, após a última detecção de presença. É 
ideal para o controle de iluminação de corredores, escadas, garagens, entradas de acesso, 
quartos, banheiros, cozinhas, recepção e demais ambientes internos de residências, 
escritórios, hotéis e condomínios. O modelo LESP4001(XC) faz parte da nova geração de 
sensores de presença com tecnologia micro controlada e com ajustes através do APP 
XCONTROL disponível para iOS e Android.
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Características Técnicas
• Tensão de alimentação: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 
0,5W (Mecânica consta 1W). 
• Temperatura de operação: 0°C a 40°C
• Cobertura: 110° com alcance de até 10m em 
temperatura ambiente de 25°C; instalado em 
caixa 4x2 de parede, a uma altura de 
aproximadamente 1,2m. 
• Possui LED indicador de funcionamento.
• Função: AUTO, ON e OFF. Permite ao usuário a 
utilização do sensor como interruptor manual:
- AUTO: o sensor funcionará como um sensor de 
presença;
- ON: A carga e o led indicador de funcionamento 
permanecerão sempre ligados;
- OFF: A carga e o led indicador de funcionamento 
permanecerão sempre desligados.

• Detecta fontes de calor (pessoas, carros, etc.) 
deve estar no mínimo a 3°C de diferença em 
relação à temperatura do meio ambiente onde o 
sensor está instalado (utilizar em ambientes 
internos).
• Exclusivo Inrush Control Technology, sistema de 
comutação próxima do zero da rede (senóide) 
aumentando a vida útil da carga e do sensor.
• O sensor mantém salvo os parâmetros 
previamente configurados (ajustes de timer, 
luminosidade, sensibilidade e modo de 
funcionamento) em caso de falta e retorno de 
energia.

Produto
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• Programação Xcontrol (melhoria da tecnologia):
- Suporta programação com até 3000 lux de 
ambiente
- Distância máxima para programação 15~25 cm 
(depende do smartphone).
• Ajustes pelo Aplicativo Xcontrol:
- Timer configurável com recontagem de tempo 
(pulso, 1, 2, 3, 4, 8 e 15 minutos).
- Sensor de luminosidade que possibilita a 
escolha do nível de luz em que o sensor permitirá 
acionar as lâmpadas entre as opções existentes 
no aplicativo. Evitando o desperdício de energia.
- Sensibilidade.
• Ajustes pelo Aplicativo Xcontrol (suportados na 
versão avançada, não disponibilizada):
- Timer configurável com recontagem de tempo 
(pulso, 30seg, 1min à 4h – resolução em minutos).
- Sensor de luminosidade que possibilita a 
escolha do nível de luz em que o sensor permitirá
acionar as lâmpadas entre as opções existentes 
no aplicativo. Evitando o desperdício de energia.
- Sensibilidade.

Todos os dispositivos Xcontrol possuem a configuração original respeitando a tabela abaixo:

- Função auto time:
* Incrementos de 3min, tempo máximo total de 
15min (programado + autotime);
* Se o acionamento estiver com auto time, a cada 
detecção o led pisca 2 vezes)
* Após desligar:
• Se houver 2 detecções em até 30seg, 
incrementa o auto time, se não:
• Se houver pelo menos 1 detecção em até 1 min, 
mantem o tempo dinâmico atual, se não:
• Retorna à programação de tempo original na 
próxima detecção.
- Bloqueio de Função AUTO, ON e OFF 
(funcionamento somente como sensor de 
presença).
- Bloqueio por PIN (3 dígitos de 0 a 9).
- Reset de Fábrica.
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Dados de Fábrica

Parâmetro

Sensibilidade

LUX

Timer

Médio

OFF

1 minuto

Configuração

Tabela de Cargas

Potência

127V 120W

220V 220W

Led /Eletrônica
Halógena

THD < 20% PF > 0,90

Tensão Lâmpadas



Instruções de ajustes:
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Dimensões:
Medidas em milímetros
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Informações importantes:

1- Para alterar a programação do seu
sensor, é necessário a utilização do APP
Xcontrol, disponível para smartphones
com sistema Android (versão 5.0 ou
superior) e iOS (versão 9.3 ou superior).
O aplicativo pode ser baixado nas lojas
Google Play e App Store.

2- Assim que iniciar o aplicativo, você
deverá escolher o modelo de sensor
correto que irá configurar.

3- Para que o sensor seja configurado,
você deve selecionar as configurações
desejadas e apontar o FLASH de seu
smartphone para a lente do sensor em
uma distância de no máximo 5cm.

4- O sensor possui um LED indicador
parte frontal (lente) que tem duas
funções, mostrar a detecção de
movimento e indicar se a configuração
foi bem sucedida ou falha. Caso a
configuração seja bem sucedida, o LED
irá piscar de forma intermitente e
rápida. Caso a configuração não foi
bem sucedida, o LED permanecerá
aceso por um curto período de tempo.

Ajuste de tempo

Modelo Selecionado

Ajuste de sensibilidade

Ajuste de fotocélula

Gravar Dados

Selecione o tempo que deseja que
o seu sensor mantenha a carga
ligada.

O cabeçalho do aplicativo indica
qual o modelo que está
selecionado.

Ajuste a sensibilidade para captar
os movimentos. Escolha entre:
Mínima, Média e Máxima.

Ajuste a fotocélula de seu sensor.
Escolha entre: Desligada, Mínima
e Máxima

Se você terminou de configurar,
aponte o Flash do seu
Smartphone para a lente do seu
Sensor e clique em "Gravar
Dados". Lembre-se que a
distância entre o Smartphone e a
lente Sensor de Presença não
deverá exceder 5cm e certifique-
se que o Smartphone não saia de
posição até que o procedimento
(piscadas do Flash) acabe.

MODELO SELECIONADO
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Esquema de ligação
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Fone: 51 3357 5000
Fax: 51 3357 5032
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS 

Fale conosco


