
Instrukcja montażu plafonu 
LED z czujnikiem zmierzchu 
RECTA Zmierzch

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz 

przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE 

przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Oprawa posiada źródło światła 

LED niewymienne przez użytkownika. Przeznaczona jest do montażu nawierzchniowego. Upewnij się, 

że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania.

Specyfikacja:   

Napięcie zasilania :  230V 50/60Hz         

moc :   6W

Klasa szczelności IP 54
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Montaż
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Wyłączyć napiecie 
zasilające.  
Zdjąć klosz podważając 
go ostrożnie na środku 
każdej z krawędzi, gdzie 
znajdują się wcięcia w 
spodniej części obudowy.

Podłączyć przewody zasilające do 
kostki przyłączeniowej oprawy.

Przygotować otwory
do zamontowania 
oprawy oraz wkręty i 
kołki odpowiednie 
dla rodzaju podłoża.
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Przeprowadzić
przewody zasilające
przez otwór z 
dławikiem 
uszczelniającym na spodzie obudowy.

Przymocować 
podstawę obudowy do podłoża.

L (fazowy) - brązowy 

N (niebieski) - neutralny

L

N

Założyć klosz, 

dociskając ostrożnie

do momentu zatrzaśnięcia w spodniej części 

obudowy.  Włączyć napięcie zasilające.

Aby zdjąć klosz podważ 

go ostrożnie płaskim 

narzędziem, np. 

niewielkim wkrętakiem 

na środku każdej z 

krawędzi, gdzie znajdują 

się wcięcia w spodniej 

części obudowy.
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reakcja na ruch
ruch zarówno w

 dzień jak i w nocy

reakcja na ruch przy
znacznym spadku
natężenia światła

reakcja na ruch przy
średnim spadku

natężenia światła

reakcja na ruch przy
spadku natężenia

światła poniżej ok.5 Lx

świecenie ustawioną mocą
non stop w zależności od 
ustawienia progu jasności

świecenie przez 30 s
ustawioną mocą 

następnie wygaszenie

świecenie przez 30 min
ustawioną mocą,

następnie wygaszenie

świecenie przez 60 min
ustawioną mocą

następnie wygaszenie
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VARIOMATIC
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oznaczenie 

mikroprzełącznika 

w dolnym położeniu

Oprawa wyposażona jest w sterownik VOLTEA VARIOMATIC z mikrofalowym czujnikiem 

ruchu oraz czujnikiem zmierzchu, dzięki któremu oprawa może pracować w różnych 

trybach. Ustawień parametrów pracy oprawy można dokonać po zdjęciu klosza za 

pomocą 10 dwupozycyjnych mikroprzelączników. Kombinacja ich ustawienia określa 

sposob działania oprawy zgodnie z opisem w tabeli.


