
Instrukcja montażu 
oprawy LED 
COMPACT XL Duomatic-R

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 i 

oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie 

należy instalować tych opraw w pobliżu źródła ciepła. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są 

dobrze zamocowane przed podłączeniem zasilania.  Oprawa przeznaczona jest do montażu 

nawierzchniowego.

Specyfikacja:   

220-240V 50/60Hz

5W, 11W

IP64, klasa ochronności  II
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1. Przed rozpoczęciem montażu odłączyć napięcie zasilające.

2. Przygotować otwory w podłożu do zamocowania oprawy. 

3. Odkręcić płytkę na spodzie oprawy, 

aby uzyskać dostęp do kostki przyłączeniowej.

4. Przeprowadzić przewody zasilające przez 

otwór  w obudowie z dławikiem uszczelniającym 

i podłączyć do kostki przyłączeniowej.

5. Dokręcić nakrętkę dławika i przykręcić płytkę na spodzie oprawy.

6. Zamocować oprawę na suficie, ścianie lub innej płaskiej powierzchni, za 

pomocą odpowiednich dla podłoża kołków i wkrętów.

7. Włączyć zasilanie.  

Oprawa wyposażona jest w zdalnie programowany sterownik z mikrofalowym czujnikiem 

ruchu oraz czujnikiem zmierzchu. 

Ustawienia fabryczne sterownika : 

   - praca automatyczna, aktywny czujnik ruchu i zmierzchu

   - zakres detekcji 30%

   - czas świecenia po zaniku ruchu 30s

   - próg jasności Ꝏ ( oprawa włącza się gdy wykryje ruch niezależnie od natężenia

oświetlenia zewnętrznego )

Przy pomocy opcjonalnego pilota można zdalnie zmieniać tryb pracy (automatyczny / 

ręczny / wyłączona ) oraz parametry pracy oprawy (zakres detekcji ruchu, próg jasności, 

czas świecenia ).
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te przyciski definiują czas świecenia po zaniku ruchu.

Uwaga! Przed zmianą ustawień przyciśnij RESET. Błysk światła 

po naciśnięciu każdego przycisku oznacza, że zmiana 

ustawienia została zapamiętana.

Ustawienia pozostają w pamięci sterownika również w 

przypadku zaniku zasilania.

przyciski określające poziom natężenia światła otoczenia, przy 

jakim następuje włączenie oprawy.  Ꝏ – oznacza, że oprawa 

włącza się gdy wykryje ruch niezależnie od natężenia 

oświetlenia zewnętrznego.

te przyciski pozwalają określić zasięg wykrywania ruchu: 

100% maksymalnego zasięgu

30% maksymalnego zasięgu

przyciśnięcie powoduje powrót ustawień parametrów do 
ustawionych fabrycznie: 
- zasięg detekcji : 30% 
- czas świecenia po zaniku ruchu : 30s 
- próg jasności :  Ꝏ (sterownik wykryje ruch niezależnie od  
natężenia oświetlenia zewnętrznego).

naciśnij, aby : 1. włączać / wyłączać oprawę używając 

zewnętrznego wyłącznika bez udziału czujników ruchu i 

zmierzchu,  2. całkowicie wyłączyć oprawę. Wyłączona oprawa 

nie będzie się zapalać nawet przy podłączeniu do zasilania.


