
LED valgusti mikrolaine liikumisanduriga Tesatek Lighting kasutusjuhend – Art.No.: 2618 
 
 
 
Valgusti võimsus: 12W                                                     Mikrolaine liikumisanduri sagedus: 5,8GHz 
Toitepinge: 220-240V 50-60Hz                                        Mikrolaine liikumisanduri saatevõimsus: 0,3mW 
Valgusvoog: 1.000Lm                                                      Avastamisala: 360⁰ / 120⁰  
Valguse värv: 3.000K soe valgus                                     Avastamiskaugus: 1 kuni 6 meetrit (seadistatav) 
Valgusvoog kasutusea lõpus: 80%                                  Tööaeg: 10 sekundit kuni 10 minutit (seadistatav)     
Värviesitusindeks: 80                                                       Valgustundlikkus: 10Lux kuni 2.000Lux (seadistatav) 
Valguse vihunurk: 180º                                                    Liikumisanduri isetarbimine: 0,9W 
Kasutusiga: 30.000 tundi (15.000 lülitustsüklit)                Mõõdud: läbimõõt 160mm, kõrgus 45mm. 
Võimsustegur: 0,5                                                            Sisaldab sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada. 
Kaitseaste: IP65                                                               Valgustit ei saa dimmerdada.    
Kaitseklass: II                                                                   Süttib koheselt. 
Löögikindlus: IK08                                                            Materjalid: korpus ABS, kuppel polükarbonaat. 
 
 
 
LED valgusti mikrolaine liikumisanduriga tunnetab päeva ja öö vaheldumist ning liikumist ning võimaldab valgustada 
koridore, tuulekodasid, katusealuseid ja muidu ruume säästlikult ainult siis kui seal viibivad inimesed. Valgusti andur 
on seadistatav vastavalt vajadusele ning IP65 kaitseaste võimaldab paigaldamist ka välitingimustesse. Valgustit võib 
paigaldada nii seinale kui lakke kuid meeles tuleb pidada, valgusti avastamiskaugust ja avastamisala nurki. 
Valgustit võib paigaldada ainult vastavat pädevust omav isik. 
 
 
 
Paigaldamine: 
 
- Veenduge, et kasutatavas toitekaablis ei oleks voolu. 
 
- Eemaldage valgustilt ümbrisraam, mis kinnitub korpusele kahe üksteise vastas asuva naga abil. 
  
- Eemaldage valgustilt kuppel, mis kinntub korpusele nelja kruvi abil. 
 
- Ühendage toitekaabel valgusti tagaküljelt väljuva kaabliga – valgusti kaabli pruun soon tuleb ühendada toitekaabli 
faasi soonega ning valgusti kaabli sinine soon tuleb ühendada toitekaabli neutraali soonega. Kaablite ühenduse 
tegemisel isoleerige ühendus vastavalt ümbritseva keskkonna nõudmistele. Valgusti ei vaja ühendust maandusega, 
kuna korpus on valmistatud plastikust ja valgusti kuulub teise kaitseklassi. 
 
-  Paigaldage valgusti tasapinnale läbi kahe vastastikku asuva augu valgusti servades, kasutades pakendis 
sisalduvaid kruve ning tüübleid. 
 
- Seadistage valgusti andur kolmes LED dioodide plaadis olevas augus paiknevate keeratavate nuppude abil. Anduri 
avastamiskaugus (1-6m) seadistage nupu SENS abil. Seejärel seadistage nupu TIME abil anduri tööaeg (10sek-
10min), mille jooksul valgusti on sisse lülitatud. Valgustundlikkus seadistage nupu LUX abil (ümbritseva keskkonna 
valguse hulk 10-2000Lux). Kõikide nuppude seadistuste väärtused (avastamiskaugus, tööaeg, valguse hulk) 
suurenevad keerates nuppe päripäeva.  
 
- Paigaldage valgustile tagasi kuppel ning testiga seadeid – seadeid testides soovitame valgustundlikkuse nuppu LUX 
hoida maksimumi peal, et kahte ülejäänud seadistust oleks võimalik testida ka päevavalguses ning seadistage 
valgustundlikkus viimasena. 
 
- Peale testimist ning kupli paigaldamist, paigaldage valgustile tagasi serva kattev ümbrisraam. 
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