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Instrukcja montażu PLAFON LED Light&Microwave 

INFORMACJE 

Oprawa oświetleniowa PLAFON LED L&M jest 
dostosowana do użytku wewnętrznego.  

  
 
  

 
 
 
 
 

Moc 22W 

Zasilanie 220-240V AC 

Współczynnik mocy 0.95 

Strumień świetlny 2000lm 

Kąt rozsyłu 120° 

CRI >80 

Temperatura pracy -20°C ÷ +40°C 

Wymiary Ø300xH87mm 

Waga 1kg 

INSTALACJA  

1. Odłącz zasilanie 
2. Odkręć zewnętrzny pierścień, kręcąc w prawą stronę 
3. Odkręć 4 śruby trzymające klosz, śrubokrętem krzyżakiem (M4, 7Nm) 
4. Przełóż przewód zasilający (ø4-8mm) przez dławnicę 
5. Podłącz przewody z zaciskiem, zgodnie z oznaczeniem: 

 
 
 
 
 
 
 

6. Skonfiguruj parametry czujnika ruchu i zmierzchu 
7. Zamknij i zmontuj klosz, 
8. Przykręć metalowy uchwyt do sufitu/ściany 
9. Zamocuj oprawę na uchwycie, dokręć wkręty mocujące 

śrubokrętem krzyżakiem (ø4, 7Nm) 

 

CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU 

Funkcje czujnika ruchu i zmierzchu: 

− Zakres detekcji – regulacja w zależności od potrzeb 
 

L (brązowy/brown) 

N (niebieski/blue) 

50mm            8mm 
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− Czas podtrzymania – można ustalić czas świecenia 
oprawy po zaniku ruchu w zakresie detekcji 

 

− Czujnika zmierzchu - można dostosować załączenie 
oprawy w zależności od czułości czujnika na światło  

 
 

− Czas wstrzymania – czas po czasie podtrzymania w 
którym oprawa pozostaje ściemniona 
(+∞ oprawa nie będzie się wyłączać) 
 

− Poziom lx w czasie wstrzymania – poziom ściemnienia 
oprawy w czasie wstrzymania 
 

Zakres detekcji: 

 

 

 

     Wysokość instalacji 2-4m Zasięg detekcji  

 

 

Zakres detekcji 180°/360°; 2-15m 

Napięcie zasilania 220-240V AC 

Częstotliwość 50/60Hz 

HF system 5,8GHz CW 
radar, ISM band 

Znamionowe 
obciążenie 

22W 

Czas 
podtrzymania 

10s, 90s, 3min, 
10min 

Czas wstrzymania 0s, 30s, 10min, 
+∞ 

Poziom lx podczas 
wstrzymania 

10%, 20% 

UWAGI 

1. Produkt musi być zamontowany przez uprawnioną osobę zgodnie z 
instrukcją montażu.  

2. Przed montażem należy skontrolować produkt pod względem uszkodzeń 
mechanicznych, uszkodzony produkt nie może być zamontowany. 

3. Przy montażu oprawy upewnij się, że czujnik ruchu nie został przysłonięty. 

 
Kontakt do producenta: tel: +48 696 966 622; e-mail: info@ledolux.pl 

 


