
Led Opbouw Verlichting 
Lees voor gebruik en installatie deze handleiding. Het niet raadplegen van de handleiding kan 
leiden tot letsel! Bewaar na installatie deze handleiding goed, 
 

Veiligheidswaarschuwing 
 

Het is aanbevolen dan de installatie van het armatuur uitsluitend  
word uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. 
Installeer in overeenstemming met de nieuwste editie van de I.E.E. bedradingsvoorschriften 
(BS7671). 

Alvorens installatie of onderhoud moet u ervoor zorgen dat de hoofdvoeding uitgeschakeld is.  

 
Installatie 

1. Draai en verwijder de kap van het armatuur.  
2. Verwijder de LED plaat zodat u toegang heeft tot 

het binnenwerk van het armatuur. Dit doet u door 
de 3 schroeven los te draaien. 

3. Boor de gaatjes voor die u wilt gebruiken om het 
armatuur aan de wand of het plafond te 
bevestigen.  

4. Markeer de positie van het armatuur op het te 
bevestigen materiaal.  

5. Boor de gaten in de muur of het plafond indien 
nodig. 

6. Voer de voedingskabel door de kabeldoorvoer. 
7. U kunt nu het armatuur monteren aan wand of plafond  middels meegeleverd 

bevestigingsmateriaal. 
Let op bij wandmontage is het de bedoeling dat u de inkeping (kabel – uitsparing) naar beneden bevestigd. 

 
8. Sluit de bedrading aan volgens schema ( LET OP: 220-240V ) 

 
9. Zorg dat er geen blootliggende geleiders, losse kabelstrengen zijn en plaats de LED plaat 

terug.  
 

10. Monteer de kap terug op zijn plaats middels de eerder beschreven draaibeweging.  
 
 
 
 
 
 



Nood functie – Test knop 
Na installatie, wanneer de netvoeding is ingeschakeld, drukt u op de testknop om de noodfunctie 
te testen. Als de LED-helderheid wordt gereduceerd tot noodhelderheid (30% van de volledige 
helderheid), werkt de functie. 
 
LED indicatie 
 
RED   geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. 
 
GREEN  geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. 
 
YELLOW  geeft aan dat de batterij is losgekoppeld of beschadigd. 
 
Sensor functie - Instructie 
0% standby en 25% standby zijn optioneel, zie hieronder: 

    
 

De sensor is een actieve bewegingsdetector, deze zendt hoogfrequente elektromagnetische golven 

(5,8 GHz) uit en ontvangt hun echo. De sensor detecteert de verandering in echo vanaf de minste 

beweging in zijn detectiezone. Een microprocessor activeert vervolgens het commando "licht 

schakelen AAN". Detectie is mogelijk door deuren, ruiten of dunne wanden. 
 
 
Microwave sensor Technische Specificatie  
Ingangsspanning  12V DC  
Uitgangsspanning  5V DC  
HF Systeem   5.8GHz, ISM golfband  
Zendvermogen  0.5mW  
Detectiegebied  1 ~ 8m  
Detectiehoek   360°  
Stroom verbruik  circa 0.9W  
Brandtijd   10 seconden ~ 5 minuten  
Lux Niveau   2~2000lux  
Standby dim niveau  0% of 25%  
Omgevingstempratuur -10 graden tot 50 graden  
 
 
 
 
 
 
 

         25% tot 100% standby               0% tot 100% standby 



Instelling detectiebereik (gevoeligheid) 
 
Detectiebereik is de term die wordt gebruikt om de straal van de cirkelvormige 
detectiezone op de grond te beschrijven. Nadat het sensorlicht op een hoogte van 2,5 m 
is gemonteerd, draait u de bereikregeling volledig tegen de klok in om het minimale 
bereik te selecteren (radius van ongeveer 1 m) en draait u de bereikregeling volledig 

met de klok mee om het maximale bereik te selecteren (radius van ca. 10 m). 
De LED-indicator knippert wanneer de bereikregeling wordt gedraaid. Het knippert 1 tot 10 keer, wat 
overeenkomt met 1 m tot 10 m voor de straal van de detectiezone. 
 
OPMERKING: De bovenstaande detectieafstand wordt gemeten met behulp van een persoon die 
tussen 1,6 m ~ 1,7 m lang is met een gemiddelde lichaamsbouw en beweegt met een snelheid van 
1,0 ~ 1,5 m / sec. als een van deze variabelen wordt gewijzigd, zal ook de detectieafstand 
veranderen. 
 

Tijd instelling 
 
Het licht kan worden ingesteld om gedurende een willekeurige periode tussen ca. 10 
sec (knop volledig tegen de klok in gedraaid) en maximaal 5 minuten (knop volledig met 
de klok mee gedraaid). Elke beweging die wordt gedetecteerd tijdens de "aan" -tijd zal 
de timer resetten. De LED-indicator knippert bij het aanpassen van de tijd-
instellingknop. Het aantal flitsen betekent het volgende: 

 
1 flits = 10sec, 2 flitsen = 20sec, 3 flitsen = 30sec, 4 flitsen = 45sec, 5 flitsen = 60sec, 6 flitsen = 90sec, 7 
flitsen = 2min, 8 flitsen = 3min, 9 flitsen = 4min, 10 flitsen = 5min. 
 
OPMERKING: Nadat het licht is uitgeschakeld, duurt het ongeveer 1 seconde voordat het weer 
beweging kan detecteren. Het licht gaat pas aan als reactie op beweging als deze periode is 
verstreken. 
 

Instelling van de lichtregeling 
De gekozen lichtresponsiedrempel kan oneindig zijn vanaf ca. 2-2000lux. Draai hem 
volledig tegen de klok in om de schemering tot het ochtendgloren te selecteren bij 
ongeveer 2 lux. Draai hem volledig met de klok mee om daglicht te selecteren bij 
ongeveer 2000lux. De knop moet volledig met de klok mee worden gedraaid bij het 
aanpassen van de detectiezone en het uitvoeren van de looptest bij daglicht. 

 
OPMERKING: deze instelling mag alleen worden gebruikt als de stand-bymodus is ingesteld op 0%. 
Als de stand-by is ingesteld op 25%, moet dit worden ingesteld op Fotocel uitschakelen. Zorg er bij 
gebruik van de functie voor dat de sensor niet door andere lichtbronnen kan worden beïnvloed. 
 
Onderhoud 
Reinig de lamp alleen met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende of chemische 
reinigingsmiddelen. 
 
Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het worden behandeld als 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 
 

1-10m radii

10sec~5min

2~2000LUX


