
 
Quadlight oprawa LED z czujnikiem HF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi                      
Dziękujemy za zakup naszej oprawy Quadlight z czujikiem ruchu i zmierzchu! 

W produkcie zastosowaliśmy czujnik HF-wysokiej częstotliwości (5.8GHz) wraz z podłaczonym obwodem 

SMD LED. Oprawa łączy w sobie automatyzację, wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność energii oraz 

funkcjonalność. Czujnik wykrywa ruch, po wejściu w pole wykrywania, nastąpi automatycznie 

zidentyfikowania pory dzień/noc i załączenie oświetlenia.  

Oprawa z czujnikiem jest prosta w instalacji i znajduje szerokie zastosowanie w oświetleniu różnych 

przestrzeni/pomieszczeń, w zależności od wejścia osoby w strefę detekcji czujnika i pory dnia lub nocy.. 

Wykrywanie ruchu mozliwe jest przez drzwi, tafle szkła lub cienkie ściany.  

Jego instalacja jest bardzo wygodna, a jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Wykrywanie jest możliwe 

przez drzwi, tafle szkła lub cienkie ściany. 

 

SPECYFIKACJA: 

Zasilanie: 220 -240V/AC                     Częstotliwość: 50/60Hz   

Kąt detekcji: 180°/360°                      Moc transmisji: <0.2mW                          

Czujnik zmierzchu: 5lux, 15lux, 50lux,         Zasięg wykrywania: 50%, 100% (wybór) 

  2000lux (wybór)          Odległość wykrywania:  montaż ściana: 5-15m (ustawiany)  

             montaż sufit: ∅ 4-16m (ustawiany) 

Czas wyłączenia: 10s, 90s, 3min, 10min (wybierany)                   

Moc znamionowa: 20W (1600LM)                  Czujnik HF(wysoka f): 5.8GHz CW radar, ISM pasmo 

Wykrywanie ruchu o prędkosci: 0.6-1.5m/s          Wysokość montażu: ściana: 1.5-3.5m 

              sufit: 2-4m            

Pobór mocy: około 0.9W                                             

Poziom światła bazowego: 10%,20% (wybór)        Czas światła bazowego: 0s,30s, 10min, +∞ (wybór) 



Gdy światło otoczenia 

przekracza ustawiony 

próg zmierzchu oprawa 

nie włącza się, gdy ktoś 

wchodzi do pokoju 

Funkcja: 

 Oprawa potrafi zidentyfikować dzień i noc: Może działać w dzień i w nocy, gdy dwa przełączniki znajdują 

się w górnym położeniu (czujnik zmierzchu). Może pracować w świetle otoczenia mniejszym niż 5LUX, 

gdy dwa przełączniki znajdują się w dolnym położeniu (czujnik zmierzchu). Właściwe ustawienie dobrać 

do preferencji użytkownika i miejsca montażu. 

 Czas wyłączenia można ustawić zgodnie z życzeniem użytkownika, minimalny wynosi 10s, maksymalny 10min.  

 Oprawa oferuje 3 poziomy światła: 100 %--> światło bazowe (10% lub 20%) -->wyłączenie; , dwa 

zakresy czasów: czas wyłączenia, czas podtrzymania światła bazowego, ustawienie czujnika 

zmierzchowego oraz zasięgu wykrywania. 

 

 

 

  

 

 

 

Informacje o czujniku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA: (spójrz na rysunek) 

 Wyłącz zasilanie. 

 Użyj wkrętaka do  podważenia I otwarcia oprawy 

 Przełóż przewód przez otwor z gumowym dławikiem znajdujący się w dolnej części oprawy i połącz przewód do kostki 

wejściowej, zgdonie ze schematem połączeń. 

 Przymocuj podstawę do sufitu przez otwory w podstawie, za pomocą kołków. 

 Włącz zasilanie i dokonaj testu. 

 

 

 

 

 

Przy świetle otoczenia 

mniejszym niż ustawiony próg 

zmierzchowy oprawa będzie 

włączona na 100% mocy, gdy 

ktoś wejdzie do pokoju 

Po opuszczeniu 

pomieszczenia, światło 

przyciemnia się do 10% lub 

20% (opcjonalnie) wartosci, 

po czasie wyłączenia 

Światło wyłącza się 

automatycznie po upływie 

czasu wyłączenia 

 

Wysokość montażu: 2-4m 

Zasięg wykrywania: Max. 8m (promień) 

 



Ustawienia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasięg wykrywania 

Zasięg ustawić można za pomocą 

przełączników DIP, aby dopasować go do 

każdego konkretnego zastosowania 

Czas wyłączenia 

Oznacza okres, w którym oprawa pozostaje 

włączona na 100% mocy po tym, jak osoba 

wyjdzie poza zasięg wykrywania czujnika. 

Czujnik zmierzchu 

W celu ustawienia progu czułości zmierzchowej, od 

której czujnik ma załaczać oświetlenie, należy ustawić 

wybraną wartość za pomocą przełączników.  

Czas światła bazowego 

Okres czasu, przez który, po czasie wyłączenia, ma być 

utrzymana niższa wartośc światła (wybrana na przełącznikach 

“światło bazowe”). 

Uwaga: „+ ∞” oznacza, że urządzenie utrzymuje poziom św. 

bazowego w trybie gotowości i nigdy się nie wyłącza. 

      „0s” oznacza brak funkcji światała bazowego 

Światło bazowe 

Jest to poziom światła bazowego, który chcesz mieć, po 

czasie wyłaczenia, w przypadku braku osoby w 

pomieszczeniu. 



TEST: 

 Przesuń wszystkie przełączniki w górne położenie. Po 

włączeniu zasilania światło zostanie włączone 

natychmiast, a 10 sekund później przy braku wykrytego 

ruchu światło wyłączy się powoli. Następnie, jeśli 

czujnik wykryje ruch, załączy oświetelnie 

 Ustaw czas światła bazowego na „30s”. W sytuacji, gdy 

czujnik wykryje ruch, światło załączy się na 100%; 10 

sekund później ściemni się do 10% na 30 sekund, a 

następnie wyłączy. Jeśli czujnik wykryje kolejny ruch w 

czasie włączenia światła bazowego, światło zostanie 

włączone na 100%. 

Uwaga: podczas testowania przy świetle dziennym, ustaw przełączniki Daylight Sensor      w 

pozycji (2000lux), w przeciwnym razie oprawa nie będzie działać! 

UWAGI： 

 Oprawa powinna zostać zamontowa przez osobę posiadajacą odpowiednie kwalifikacje. 

 Nie montować na niestabilnej powierzchni  

 Przed czujnikiem nie powinno przeszkód wpływających na wykrywanie. 

 Unikaj instalowania oprawy w pobliżu metalu i szkła, które mogą mieć wpływ na czujnik. 

 Dla własnego bezpieczeństwa nie otwieraj oprawy podłączonej do zasilania. 

 

Możliwe problemy i ich rozwiązanie 

 Oprawa nie działa: 

a. Sprawdź zasilanie oraz podłączenie. 

b. Czy lampka kontrolna zapala się po wykryciu? Jeśli tak, sprawdź obciążenie. 

c. Jeśli lampka kontrolna nie zapala się po wykryciu sprawdź ustawienie czułości zmierzchowej w  

stosunku do oświetlenia otoczenia..  

d. Sprawdź czy podłączone napięcie jest zgodne z dopuszczalnym napięciem zasilania.  

 Czułość czujnika jest niska: 

a. Sprawdź, czy przed czujnikiem nie znajdują się przedmioty ograniczające zasięg. 

b. Sprawdź czy źródło sygnału (ruchu) mieści się  w zasięgu wykrywania. 

c. Sprawdź wysokość montażu. 

 Oprawa nie wyłącza sie automatycznie: 

a. Czy w zasięgu czujnika nie występuje nieustający ruch. 

b. Czy czas wyłączanie nie jest ustawiony na zbyt dużą wartość. 

c. Czy zasilanie jest odpowiednie. 

 

 


