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 PLAFONIERĂ DIN PC CU SENZOR CU MICROUNDE 
 

 

 CARACTERISTICI TEHNICE 

 Tensiune: AC 220V - 240V 

 Fracvență: 50Hz 

 Putere maximă: 60W (E27) 

 Consum energie: 0,9W 

 Rază detecție: 360° 

 Lumină ambientală: 3-2000 Lux (reglabilă) 

 Temporizare: min. 10sec±3sec., max. 12min.±1min. 

 Distanță detecție: max. 8m (reglabilă) 

 Înălțime instalare: 2m - 4m 

 Viteză detecție: 0,6 – 1,5m/s 

 Sistem HF: radar undă continuă 5,8 GHz, bandă ISM 

 Putere transmisie: <10mW 

 Material dispersor: PC 

 Grad protecție: IP44 

 Garanție: 2 ani 

  

 PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 FUNCȚII 

- Sesizează diferența dintre zi și noapte. Senzorul funcționează atât în timpul zilei, cât și noaptea, atunci când este reglat 

pe poziția SUN (max). Când este reglat pe poziția MOON (min), senzorul va funcționa numai atunci când lumina 

ambientală este mai mică de 3 lucși. Pentru reglare, consultați schema de testare. 

- Sensibilitatea poate fi reglată în funcție de locație; sensibilitate scăzută pentru o distanță de detecție de 2 m; 

sensibilitate ridicată pentru o distanță de detecție de 16 m, utilizată cu precădere în încăperi mari. 

- Temporizarea este ajustabilă. Ea poate fi programată în funcție de necesitățile de utilizare. Intervalul minim de 

întârziere este de 10sec±3sec. Intervalul maxim este de 12min±1min. 

- Temporizarea funcționează continuu: atunci când senzorul detectează o nouă 

mișcare celei sesizate inițial, temporizarea se reia de la 0. 

NOTĂ: puterea de ieșire de înaltă frecvență a acestui senzor este <10Mw, adică o sutime 

din puterea de emisie a unui telefon mobil sau a unui cuptor cu microunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Elvon Denumire produs Încărcare max. (W) Soclu bec Dimensiuni (mm) 

20753 CORP ILUMINAT ROTUND / POLICARBONAT ALB  
60W E27 CU SENZOR MW 360° DIAMETRU 300mm 

60W E27 300 × 97 
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INSTRUCȚIUNI MONTAJ 

Atenție! Opriți alimentarea electrică înainte de montare. 

- Desfaceți piulița de plastic și înlăturați prin rotire în sens opus acelor de ceasornic dispersorul, apoi treceți cablurile 

prin garnitura de cauciuc din soclul de montaj al plafonierei și conectați-le conform schemei de alimentare.  

- Fixați soclul de tavan utilizând șuruburile anexate. 

- Asamblați dispersorul, apoi porniți alimentarea cu energie electrică și testați-l.  

- Porniți alimentarea cu energie electrică pentru a-l testa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 TESTARE 

- Rotiți butonul SENS în sens orar până la poziția din mijloc. Rotiți butonul 

TIME în sens contrar acelor de ceasornic până la minim. Rotiți în sens orar 

butonul LUX până la maxim (SUN). 

- Când porniți alimentarea cu energie electrică, consumatorul controlat și 

indicatorul led nu funcționeaza. După 30 de secunde de preîncălzire, 

consumatorul controlat și indicatorul led pornesc sincronizat. În absența 

unor semnale de mișcare, consumatorul controlat ar trebui să se oprească după 5-30 de secunde, iar indicatorul led să 

se stingă.  

- După prima sesizare a unei mișcări, o nouă mișcare va fi detectată în interval de 5~10 sec. Consumatorul ar trebui să 

funcționeze. Atunci când nu există semnale de mișcare la indicatorul led, consumatorul controlat ar trebui să se 

oprească în cca. 5-15 secunde.  
- Rotiți butonul LUX în sens contrar acelor de ceasornic până la poziția minimă. Dacă este reglat pentru mai puțin de 3 

lucși, ledul de semnalizare prezență tensiune nu ar trebui să funcționeze după ce consumatorul s-a oprit. În absența 

unor semnale de mișcare, consumatorul ar trebui să se oprească după 5-15 sec. 

Notă: Daca testați senzorul în timpul zilei, reglați butonul LUX pe poziția         (SUN), în caz contrar indicatorul senzorului nu va 

funcționa! 

 NOTE 

- Senzorul trebuie instalat, de preferință, de un electrician sau de o persoană cu experiență. 

- Evitați instalarea pe obiecte care nu sunt fixe.  

- Nu trebuie să existe obstacole sau obiecte în mișcare liberă, necontrolată, în fața suprafeței de detecție. Acestea 

afectează corectitudinea detectării mișcării. 

- Evitați pozitionarea senzorului lângă zone cu temperatură alternantă: aer conditionat, încălzire centrală, etc. 

- Pentru siguranța dvs., nu încercați să desfaceți capacul senzorului dacă observați că acesta nu este bine fixat, după 

instalare. 


