
Zestaw: sensor ruchu z taśmą LED

Zdjęcie produktu

1. Przełącz na symbol OFF, światło gaśnie

2. Przełącz na symbol SUN, czujnik zadziała niezależnie od pory dnia lub nocy, ruchy osoby wchodzącej do pomieszczenia zostają 
wykryte i światło włączy się. Zakładając, że czas ustawienia wynosi 15 sekund, światło wyłączy się po 15 sekundach opóźnienia. Jeśli 
ponownie wykryje ruch, wznowi liczenie czasu opóźnienia.

3. Przełącz na symbol MOON, czujnik wchodzi w tryb nocny. Gdy jasność otoczenia jest niższa niż 2-3 LUX, jeśliczas ustawienia 
wynosi 15 sekund, światło wyłączy się po 15 sekundach opóźnienia. Jeśli wykryje ruch ludzi ponownie w ciągu 15 sekund, będzie 
uruchomiony ponownie licząc czas opóźnienia. Gdy jasność otoczenia jest wyższa niż 2-3 LUX, nawet jeśli ludzie wchodzą w zakres 
indukcji, światło nie będzie włączone.

4. Czas opóźnienia można ustawić zgodnie z osobistymi potrzebami. Trzy biegi czasowe: 15S, 130S i 380S do wyboru

5. Czerwona lampka kontrolna oznacza ładowanie. Niebieska kontrolka oznacza zakończenie ładowania. Kiedy światło stanie się 
ciemne, należy je naładować.

Cechy
※Przełącznik z czujnikiem ruchu i czujnikiem światła

※Wbudowany akumulator litowy - do ładowania

※Prosty i łatwy w instalacji

※Podwójny interfejs ładowania Apple i Android



Parametry fotoelektryczne lampy

Symbol Moc/m 
[W]

Typ diod 
LED

Ilość 
LED/m

Kąt 
świecenia

Temperatura  
barwowa

Jasność
[lm/m] CRI (Ra) Długość

taśmy
Klasa 

szczelności

OLT.S-BC.PIR.1m.aku 2.4W 2835 30 120° 3000K 180+10% >80 1M IP65

Parametry czujnika
Napięcie pracy: 3.7V DC

Napięcie ładowania: 5V DC

Kolor: biały

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne PC

Rozmiar soczewki indukcyjnej: 23mm

Odległość wykrywania: 2-5m

Kąt indukcji: 100st

Czas opóźnienia: 15sek, 120sek, 380sek

Czas blokowania: 0,2sek

Normalny czas pracy: 2,5 godz

Moc stacjonarna:  50μA

Optyczne wykrywanie: 2-3LUX

Temperatura pracy: -20 st C ~ +55 st C

Temperatuta przechowywania: -25 st C ~ +55 st C

Klasa szczelności: IP20

Żywotność: 200.000 godzin

Wymiary 55 x 40 x 29 mm



Instalacja

Przełącznik NOC, 
DZIEŃ, OFF - do 

wyboru

Czujnik ruchu: 
2-5m

Czas opóźnienia: 
15sek, 120sek, 

380sek

Wejście USB dla 
Androida

Wyjście 
interfejsu: DC 

3,5V
Odklej taśmę 
dwustronną

Taśma LED



Zainstaluj taśmę LED oraz 
sensor w potrzebnym 
miejscu

Utnij potrzebną ilość taśmy w miejscach 
do tego przeznaczonych

Połącz sensor z taśmą LED, jak pokazane 
na załączonym obrazku

Regularnie ładuj baterie




	Red indicator lamp mean charging. Blue indicator l



