
Pinnapealse lae liikumisanduri Tesatek Lighting kasutusjuhend – Art.No.:8559. 
 
Toitepinge: 220-240V 50/60Hz                                                          Avastatava liikumise kiirus: 0,6 – 1,5m/s                                                 
Maksimum võimsus: hõõg-, halogeenlambid 2.000W                       Avastamisala: 360º / 180º                                  
Maksimum võimsus: luminofoor-, säästu-, leedambid 1.000W         Avastamisala raadius lakke paigaldatuna: kuni 3m                                    
Ohutusklass: II                                                                                   Paigalduskõrgus laes: 2,2 – 4,0m   
Kaitseklass: IP20                                                                               Tööaeg: 10sek – 15min (seadistatav)           
Isetarbimine: 0,5W                                                                             Valgustundlikkus: 3 – 2.000Lux (seadistatav) 
 
Paigaldamine: 
 
Andur tuleb lakke paigaldada kahe pakendis sisalduva kruviga 
 
Ühendamine: 
 

- Paigaldamist alustades veenduge, et toitekaablis voolu ei oleks. 
- Anduril on neli kiirklemmi, millede alla tuleb ühendada nii tarbija kui toitejuhtmed. 
- Andurisse tuleva toitekaabli faasi (pruun) ning neutraali (sinine) juhtmed tuleb ühendada anduri kahe vasakpoolse 

klemmi alla – vasakpoolne „L“ tähisega klemm on faas ning vasakult teine „N“ tähisega klemm on neutraal. 
- Tarbija juhtmed tuleb ühendada kahe parempoolse anduri klemmi alla. Parempoolseim „L’ “ tähisega klemm on tarbija 

faas ning paremalt teine „N“ tähisega klemm on tarbija neutraal. 
 
Seadistamine:  
 
Anduri tööd saab seadistada kahe keeratava nupu abil, mis asuvad anduri kaane all – nupuga LUX saab seadistada 
ümbritseva keskkonna valguse hulka, mille puhul liikumisandur tööle rakendub ning nupuga TIME saab seadistada seda, kui 
kauaks andur tarbija sisse lülitab.   
 
 
Satcom Oü   I   Helgi tee 15, Peetri alevik, 75312 Rae vald   I   tel.:6816868   I   www.satcom.ee   I   info@satcom.ee 
 

 
 
 

Pinnapealse lae liikumisanduri Tesatek Lighting kasutusjuhend – Art.No.:8559. 
 
Toitepinge: 220-240V 50/60Hz                                                          Avastatava liikumise kiirus: 0,6 – 1,5m/s                                                  
Maksimum võimsus: hõõg-, halogeenlambid 2.000W                       Avastamisala: 360º / 180º                                  
Maksimum võimsus: luminofoor-, säästu-, leedambid 1.000W         Avastamisala raadius lakke paigaldatuna: kuni 3m                         
Ohutusklass: II                                                                                   Paigalduskõrgus laes: 2,2 – 4,0m   
Kaitseklass: IP20                                                                               Tööaeg: 10sek – 15min (seadistatav)           
Isetarbimine: 0,5W                                                                             Valgustundlikkus: 3 – 2.000Lux (seadistatav) 
 
Paigaldamine: 
 
Andur tuleb lakke paigaldada kahe pakendis sisalduva kruviga 
 
Ühendamine: 
 

- Paigaldamist alustades veenduge, et toitekaablis voolu ei oleks. 
- Anduril on neli kiirklemmi, millede alla tuleb ühendada nii tarbija kui toitejuhtmed. 
- Andurisse tuleva toitekaabli faasi (pruun) ning neutraali (sinine) juhtmed tuleb ühendada anduri kahe vasakpoolse 

klemmi alla – vasakpoolne „L“ tähisega klemm on faas ning vasakult teine „N“ tähisega klemm on neutraal. 
- Tarbija juhtmed tuleb ühendada kahe parempoolse anduri klemmi alla. Parempoolseim „L’ “ tähisega klemm on tarbija 

faas ning paremalt teine „N“ tähisega klemm on tarbija neutraal. 
 
Seadistamine:  
 
Anduri tööd saab seadistada kahe keeratava nupu abil, mis asuvad anduri kaane all – nupuga LUX saab seadistada 
ümbritseva keskkonna valguse hulka, mille puhul liikumisandur tööle rakendub ning nupuga TIME saab seadistada seda, kui 
kauaks andur tarbija sisse lülitab.   
 
 
Satcom Oü   I   Helgi tee 15, Peetri alevik, 75312 Rae vald   I   tel.:6816868   I   www.satcom.ee   I   info@satcom.ee 
 
 


