
VOLTEA   Poland   Spółka   z   ograniczoną    odpowiedzialnością      sp.k.
86-065 Łochowo, ul. Sosnowa 17 • tel: 52 320 11 36 • office@voltea.pl
NIP 554 290 32 96       •      REGON 340913415      •      KRS 0000499795

Instrukcja montażu i obsługi mikrofalowego czujnika ruchu i zmierzchu  LSL-1

Produkt jest automatycznym przełącznikiem służącym do sterowania podłączonym urządzeniem.  Zawiera 
mikrofalowy czujnik ruchu oraz czujnik zmierzchu. Zapewnia automatyzację , wygodę, bezpieczeństwo, 
oszczędność energii i funkcjonalność. Wykrywa ruch osób oraz rozpoznaje dzień i noc za pomocą czujnika 
jasności otoczenia. Możliwe jest wykrywanie ruchu poprzez drzwi, szyby oraz cienkie ściany. 

Regulacja 

LUX - regulator progu jasności otoczenia, przy którym następuje wykrywanie ruchu. Czujnik może wykrywać 
ruch zarówno w dzień i w nocy, gdy regulator „LUX” ustawiony jest w pozycji „słońce” (maks.).
Może pracować w świetle otoczenia mniejszym niż 3 lx, gdy jest ustawiony na pozycji "3" (min).
SENS - tym regulatorem można ustawić czułość sensora ruchu, od którego zależy zasięg detekcji. Minimalnie 
może wynosić ok.  8m, a maksymalnie 20 m. 
TIME - regulator czasu, przez który sterowane urządzenie pozostaje włączone, po tym, jak poruszający się 
obiekt opuści obszar detekcji. Każde kolejne wykrycie ruchu w tym czasie powoduje ponowne odliczanie tego 
czasu. Minimalny czas to 10 sekund ± 3 sekundy, maksymalny 12 minut ± 1 minuta.

Wysokość instalacji 4-15 m Zakres detekcji max. 10m (promień)

INSTALACJA

mocowanie  do puszki  instalacyjnej
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA

UWAGA! Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz
przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem montażu odłączyć napięcie zasilające.
Nie należy instalować czujnika na nierównej lub niestabilnej powierzchni. Produkt należy zamocować w miejscu
pozbawionym  elementów  mogących  zakłócać  lub  ograniczać  pole  detekcji  czujnika.  Ze  względów
bezpieczeństwa nie otwieraj obudowy. Zaleca się zabezpieczenie produktu bezpiecznikiem o wartości 6A.  Moc
nadajnika czujnika mikrofalowego < 0.2mW jest 5000 razy mniejsza od mocy transmisji  telefonu komórkowego
lub mocy kuchenki mikrofalowej.

TEST
Ustaw regulator LUX w pozycji "słońce”, SENS na maksimum "+" , TIME na minimum "10s".
Po włączeniu zasilania sterowane urządzenie zostanie włączone natychmiast.  Po czasie 10 ±3 sekundy zostanie
wyłączone automatycznie. Następnie, jeśli czujnik ponownie odbierze sygnał ruchu, może pracować normalnie.
Kiedy czujnik ponownie wykrywa ruch po pierwszym wzbudzeniu, od nowa następuje odliczanie nastawionego
czasu.
Ustaw  regulator  LUX  na  minimum  „3”.   Jeśli  natężenie  światła  docierającego  do  czujnika  zmierzchu  jest
mniejsze niż 3 lx, sterowane urządzenie zadziała, gdy zostanie wykryty ruch. 
Uwaga:  podczas  testowania  w  świetle  dziennym  proszę  ustawić  regulator  LUX  w  pozycję  „słońce”,  w
przeciwnym razie czujnik nie będzie działać!

Specyfikacja:
Napięcie zasilania 110-240V  50/60Hz
Obciążenie znamionowe Max. 1200W (220-240V/AC)  

800W (110-130V/AC)       
300W (220-240V/AC) 
200W (110-130V/AC)

Kąt detekcji 360°
Zasięg detekcji:  4-10m (promień), regulowany
Próg jasności otoczenia <3lux - 2000lux, regulowany
Czas podtrzymania min. 10s ±3s , maks.  12 min ±1 min, regulowany
Pasmo częstotliwości 5,8GHz
Moc nadajnika  < 0.2mW
Pobór mocy ok. 0,9W
Wykrywana prędkość obiektu 0.6-1.5m/s
Wysokość instalacji 4-15m
Klasa szczelności IP20

                                                                                                                                                                                                                                                  
Informujemy Państwa, że nasze towary są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpad. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie użytkowania nie może
być  umieszczany  łącznie  z  innymi  odpadami  pochodzącymi  z  gospodarstwa  domowego.  Użytkownik  jest  zobowiązany  do  oddania  go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne  jednostki,  tworzą  odpowiedni  system  umożliwiający  oddanie  tego  sprzętu.  Właściwe  postępowanie  ze  zużytym  sprzętem

elektrycznym  i  elektronicznym  przyczynia  się  do  uniknięcia  szkodliwych  dla  zdrowia  ludzi  i  środowiska  naturalnego  konsekwencji,  wynikających  z
obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.


