
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROFALOWEGO 
CZUJNIKA RUCHU Model :CZU-3193

Wprowadzenie                        
• Automatyczne przyciemnianie, podczas użycia ze sterownikami przyciemnianymi LED 1-10V  lub statecznikami .
• Wbudowany regulowany czujnik światła dziennego.
• Interfejs 1-10V może współpracować z autonomicznym czujnikiem i umożliwiać uzyskanie zbioru światła dziennego.
• Obszar detekcji, opóźnienie czasowe i progi światła dziennego można precyzyjnie ustawić za pomocą przełącznika 

DIP.
• Szeroki zakres detekcji, zasięg do 16m średnicy i wysokość montażowa 15M Maks. Nadaje się do magazynowania.-

Opcjonalne wsporniki do różnych zastosowań montarzowych.

Wpecyfikacja                                                       
Napięcie wejściowe 120-277Vac 50/6OHZ

Obciążenie znamionowe 400W@120-22OVac, 8OOW@220-
277Vac(Obciążenie indukcyjne)8OOW@120-
22OVac, 12OOW@220-277Vac (Obciążenie

rezystancyjne)

Obszar wykrywania 8 m Maks., Regulowana

Czas wstrzymania 5s /30s / 90s/ 3min / 20min /30min

Czujnik światła dziennego 50 luksów / 100 luksów / 200 luksów /
wyłączanie

Okres czuwania 5s /5min /10min / 30min / 60min /+∞

Poziom przyciemniania w
trybie czuwania

10%/20%/30%/50%

Podstawa czujnika mikrofalowy czujnik ruchu

Częstotliwość mikrofalowa 5.8GHz: 75MHz, pasmo fali ISM

Przekazywanie mocy <O.5mW (1% mocy transmisji na telefon
komórkowy)

Zakres wykrywania Max. (Ø x h): 16m x 15m

Kąt detekcji 150 ° (montaż ścienny),360 ° (montaż sufitowy)

Detekcja ruchu 0.5~3m/s

Operating temperature -35°C~55°C

Klasyfikacja ip IP65

Ogólne wskazówki dotyczące instalacji:                                         
1. Przed użyciem produktu zapoznaj się z całą instrukcją obsługi, a następnie 

zapisz ją na przyszłość. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w tekście lub 
obrazach oraz wszelkich koniecznych zmianach danych technicznych.

2. Kabel zasilający jest podłączony do skrzynki przyłączeniowej. Czujnik powinien 
być zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka. Przed zainstalowaniem 
lub konserwacją urządzenia upewnij się, że zasilanie elektryczne jest wyłączone.

3. Czujnik nie powinien być modyfikowany w jakikolwiek sposób. wszystkie 
modyfikacje tego produktu natychmiast usuwa prawo do wydanej gwarancji.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z 
nieautoryzowanej modyfikacji produktu.

5. Mikrofale nie mogą przechodzić przez murowane lub metalowe ściany, jeśli są 
grubsze niż 20 cm. Mogą przechodzić przez cieńsze ściany, ale będzie 
występować pewne osłabienie .

6. Czujnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

 instalacja/montaż:                        

• Metal Reflector Clip / Metalowy klips reflektora 
• Oval Surface Mounted Bracket / Owalny uchwyt na powierzchnię 
• Rotatable Metal Bracket / Obrotowy metalowy wspornik
• Screw / Wkręt



Okablowanie:       

       

NOTE/UWAGA:Jeśli potrzebujesz tylko funkcji WŁ./WYŁ., Zignoruj czerwony i czarny przewód.   

• blue N / niebieski N 
• yellow LOUT / żółty LOUT

• brown LIN / brązowy LIN

• red+ / czerwony+
• black- / czarny-
• load / obciążenie/ładowanie
• 1-10V dimmable control gear / 1-10V Przyciemniające urządzenie sterujące

Ustawienia:                                                                                    
• Wybierając połączenie na przełączniku DIP, dane czujników mogą być precyzyjnie 

ustawione dla każdego konkretnego zastosowania.

Obszar wykrywania

• Obszar detekcji może zostać zredukowany przez wybranie kombinacji na przełącznikach 
DIP dokładnie dopasowanych do każdej aplikacji.

Czas wstrzymania

• Odnosi się do okresu, w którym lampa pozostaje przy 100% podświetleniu po wykryciu 
ruchu.

Okres czuwania

• Odnosi się do okresu, w którym lampa pozostaje na niskim poziomie światła, zanim 
całkowicie się wyłączy w przypadku długiej nieobecności osób. Ustawienie na + oo niskie
światło jest utrzymywane do momentu wykrycia ruchu.

Poziom przyciemniania w trybie czuwania

• Niski poziom światła, jaki chcesz mieć po upływie czasu przy długiej nieobecności ludzi.

Czujnik światła dziennego
• Czujnik może być ustawiony tak, aby lampka świeciła poniżej określonego progu jasności

otoczenia.
• Po ustawieniu na tryb Wyłącz, czujnik dzienny włącza lampę w przypadku wykrycia ruchu

niezależnie od poziomu oświetlenia otoczenia.
• Należy pamiętać, że czujnik światła dziennego jest aktywny tylko wtedy, gdy lampa 

całkowicie się wyłączy.

FAQ:                                                         
pytanie/question Przyczyna/Cause naprawa/Remedy

Obciążenie nie będzie się świecić Nieprawidłowe ustawienie czujnika
światła dziennego.

Dostosuj ustawienie.

Wczytywanie nie powiodło się. Wymień obciążenie

Zasilanie jest wyłączone. Włączać

Obciążenie jest trwale oświetlone. Ciągły ruch w obszarze wykrywania. Sprawdź ustawienie obszaru detekcji.

Lampa (zawierająca czujnik) jest
zainstalowana w obszarze zbyt blisko
powierzchni odbijających, to znaczy:

metalowych, szklanych lub betonowych
ścian.

1, Upewnij się, że obszar instalacji jest
odpowiedni do co najmniej 30 cm

przestrzeni pomiędzy lampą a
otaczającymi ją powierzchniami

odbijającymi. 
2, Zmniejsz czułość (obszar

wykrywania).

Obciążenie nie zaświeci się mimo ruchu. Prędkość poruszającego się obiektu nie
mieści się w zakresie od 5 do 3 m / s lub

promień wykrywania jest za mały.

Sprawdź ustawienie obszaru detekcji
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