
Installatie handleiding
Afmetingen

Maximaal belichtbaar oppervlak:
10W: 0,018m² 30W: 0,029m²
20W: 0.029m² 50W: 0.042m²

Standaard installatie

Stap 1: Open de verpakking en controleer het product.
Bij beschadiging, contacteer uw verdeler.

Stap 2: Bevestig de montagebeugel met rvs schroeven.

Stap 3: Richt het armatuur in de gewenste positie.

Stap 4: Maak de elektrische verbinding.
Bruin-fase, blauw-nulleider, geel/groen-aarding.

Stap 5: Schakel de spanning in en controleer of het toestel 
correct functioneert.

Installatie positie

Dit armatuur is geschikt voor montage op de muur of plafond.
Als maximale installatiehoogte raden wij 5 meter aan.

Nota:
1. Plaats dit armatuur niet in de nabijheid van hittebronnen zoals verwarming, airco’s enz.
2. Vermijdt het aanstralen van fel refelcterende objecten zoals spiegels en witte muren.
3. Stof of vuil op de PIR sensor heeft een negatieve impact op de gevoeligheid.

60° wordt
aangeraden

Aandacht

1. Installatie en onderhoud dient uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd vakman.
2. De lichtbron in dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde levensduur moet het armatuur 

volledig vervangen worden.
3. Indien de externe aansluitkabel beschadigd is dan dient deze steeds vervangen te 
worden om elektrische schokken te vermijden.
4. Gebruik geschikt schroeven en pluggen om het armatuur stevig te verankeren.
5. De aardingsgeleider moet ten alle tijden aangesloten worden.
6. Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.
7. Gebruik geen reinigingsmiddelen met een chemische oplossing.
8. De minimum afstand tussen het armatuur en objecten is ten minste 0,3 meter.
9. Indien het beschermglas beschadigd is dan dient dit onmiddellijk vervangen te 

worden. 

Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de 
geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd warden in 
een recyclagepunt waar ze gratis warden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk 
om waardevolle milieuhulpbronnen le behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu le 
voorkomen. 

Gebruikte lampen



Infra-rood handzender

Nota: alle data met betrekking tot luxwaarden zijn gebaseerd op het zonlicht. Indien er zich 
een andere lichtbron in de nabijheid van dit armatuur bevindt, dan kan dit de gevoeligheid 
beïnvloeden. De gevoeligheid van de daglichtsensor is afhankelijk van het lichtspectrum.

PIR sensor mode (standaard instelling)

Infra-rood led

Daglicht sensor instellingen

Timer instellingen

Vertragingstijd
5/30/90s of 5/15/30min.

Daglichtinstelling
5/15/30/50 Lux

Batterij bescherming:

Verwijder de batterijbescherming
Bij gebruik van de handzender.

Sensor instellingen

Daglicht sensor uitschakelen:

Indien de daglichtsensor 
uitgeschakelt is, dan reageert het 
armatuur altijd op beweging. 
Deze functie kan gebruikt 
worden voor testdoeleinden.

PIR sensor uitschakelen:
1. Daglicht sensor modus

Druk gedurende 3 seconden op deze toets. 
De LED knippert twee maal ter bevestiging. 
Enkel de daglichtsensor is nu actief, indien 
de omgevingsverlichting lager is dan 25lux 
dan wordt het armatuur automatisch 
ingeschakeld. Bij een hoger lichtniveau 
wordt het armatuur uitgeschakeld.

Alle andere functies zijn niet actief in deze 
modus.

2. PIR sensor modus

Druk gedurende 3 seconden op deze toets. 
De LED schakelt in gedurende 1 seconde.
De PIR sensor is nu geactiveerd en het 
armatuur functioneert in de standaard PIR 
sensor modus.

Dit toestel is uitgerust met een infra-rood sensor en een daglicht sensor. Het toestel 
wordt automatisch ingeschakeld bij detectie van beweging bij onvoldoende 
omgevingslicht. Zolang er beweging gedetecteerd wordt blijft het toestel ingeschakeld. 
Indien er geen beweging meer gedetecteerd wordt, dan schakelt het toestel uit na de 
ingestelde vertragingstijd.

De minimum hoeveelheid omgevingslicht en de vertragingstijd kunnen ingesteld 
worden met behulp van een handzender. Bij het drukken op een toets zal er op het 
armatuur een rode led knipperen ter bevestiging.

Druk op
een toets

Druk op
een toets

Richt de handzender 
naar het toestel

Richt de handzender 
naar het toestel

Indien er meer omgevingslicht aanwezig 
is dan de ingestelde waarde, dan 
schakelt het toestel niet in.

Indien er minder omgevingslicht 
aanwezig is dan de ingestelde waarde, 
dan schakelt het toestel in bij detectie 
van beweging.

Indien er geen beweging gedetecteerd 
wordt, dan schakelt het toestel uit na 
de ingestelde vertragingstijd.

Modus uitgeschakelde daglichtsensor

Modus uitgeschakelde 
bewegingssensor

Detectiebereik

(Eenheid: meter)
Detectiebereik bij muurmontage(Eenheid: meter)
Aanbevolen installatiehoogte: 2,5 meter


