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1. Opis

2. Parametry techniczne

Model SENSILO-12-WN SENSILO-22-WN

Zasilanie (V) 230V 230V

Prąd znamionowy (A) 0,09 A 0,17 A

Moc (W) 12W 22W

Barwa światła (K) 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (lm) 1020 lm 1980 lm

Ilość załączeń 200000 200000

IP IP44 IP44

Kąt świecenia  120°  120°

Temp. pracy (°C)  -20°C ~ +40°C  -20°C ~ +40°C

Współczynnik mocy >0,9 >0,9

CRI >80 >80

Wymiary (mm) Ø280x80mm Ø410x103mm

3. Zastosowanie
SENSILO znajduje zastosowanie głównie do oświetlania klatek schodowych, pomieszczeń  
technicznych w budynkach wielorodzinnych, schowków, piwnic, a także garaży i podjazdów.
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Plafoniera SENSILO z mikrofalowym czujnikiem ruchu posiada wysokiej 
jakości zintegrowane źródło światła LED. Pozwala to na obniżenie 
kosztów energii elektrycznej, stanowiąc tym samym alternatywę dla 
stosowanych powszechnie lamp żarowych. Charakteryzuje się niskim 
zużyciem energii, długą żywotnością, niezawodnością i bezpieczeństwem. 
Obudowa wykonana jest z polistyrenu o wysokiej przepuszczalności 
światła. SENSILO emituje neutralną barwę światła na całej powierzchni, 
bez migotania oraz efektu olśnienia. Plafoniera charakteryzuje się także 
wysoką szczelnością IP 44, dzięki czemu jej wnętrze chronione jest przed 
kurzem i pyłem. Produkt występuje w wersji 12W, 22W. Plafon występuje 
również w wersji bez czujnika ruchu (PIATTO).
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Parametry techniczne czujnika ruchu

Zasięg czujnika 10 x 4 m

Kąt wykrywania 150º (na ścianie), 
360º (na suficie)

Pobór energii w 
stanie spoczynku <0,5W

Zakres detekcji 50% / 100% zasięgu 
czujnika 

Czujnik jasności 25lux /wyłączone 

Czas włączenia 5s / 60s / 3min / 
10min

Detekcja ruchu 0,5 ~ 3 m / s 

4. Sposób montażu i podłączenia
1. Odłącz zasilanie za pomocą bezpiecznika lub głównego włącznika ściennego.
2. Ostrożnie oddziel klosz od podstawy plafonu, przekręcając klosz w kierunku przeciwnym do 
kierunku ruchu wskazówek zegara (rys.1).
3. W wybranym miejscu na suficie lub ścianie, poprzez 3 otwory w podstawie plafonu, oznacz 
miejsca montażowe.
4. W odznaczonych miejscach wywierć 3 otwory na kołki montażowe.
5. Za pomocą wkrętów przytwierdź podstawę plafonu do sufitu lub ściany (rys.2).
6. Podłącz przewody (patrz schemat połączeń rys.3).
7. Załóż klosz na podstawę plafonu, przekręcając klosz w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara (rys.4).
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8. Za pomocą bezpiecznika lub włącznika ściennego włącz zasilanie.

5. Funkcje
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1. Przy dostatecznym 
oświetleniu otoczenia 
światło nie zostanie 
włączone.

2. Przy niewystarczającym 
oświetleniu otoczenia 
czujnik włącza światło po 
wykryciu ruchu.

3. Po upływie czasu 
wstrzymania czujnik 
wyłącza światło, gdy nie 
wykrywa ruchu.

rys.1 rys.2

ZÓŁTO-ZIELONY

rys.4rys.3

BRĄZOWYNIEBIESKI
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6. Ustawienia czujnika

Ustawienia czujnika ruchu

Przełącznik 1 2 3 4

Zasięg czujnika
100% ON

50% ---

Czas wyłączenia

10 min --- ---

3 min ON ---

1 min --- ON

5 s ON ON

Czujnik jasności
OFF ---

25 Lux ON

Zastosowany w lampie mikrofalowy 
czujnik ruchu wyposażony jest w 
specjalny 4-segmentowy przełącznik, 
dzięki któremu istnieje możliwość 
ustawienia podstawowych parametrów. 
Pierwszy segment odpowiada za zasięg 
czujnika. Kolejne dwa przełączniki (2,3) 
służą do ustawienia czasu wyłączenia 
czujnika. Natomiast ostatni segment 
odpowiada za próg natężenia światła 
zewnętrznego. Przedstawiona obok 
tabela opisuje jak w prosty sposób 
dostosować czujnik ruchu do własnych 
potrzeb.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, UPEWNIJ SIE ŻE ZASILANIE JEST ODŁĄCZONE. 
INSTALACJĘ URZĄDZENIA POWINIEN PRZEPROWADZIĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL LUB 
ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI SEP. 
Przekroczenie zakresu temperatur  -20°C ~ +40°C skutkuje skróceniem okresu żywotności oprawy

7. Krzywa rozsyłu oraz wykres stożkowy

 SENSILO-12-WN
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8. Wymiary

 SENSILO-22-WN

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych 
pojemników na odpady, pod karą grzywny. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu 
do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Recykling zużytego sprzętu pomaga w ochronie środowiska i zasobów naturalnych. 
Zapewnia ponowne jego wprowadzenie do obiegu chroniąc zdrowie człowieka i środowisko .

SENSILO-22-WNSENSILO-12-WN
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