
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Mikrofalowy czujnik ruchu 

ST701F 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej [CE] związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i 

ochroną środowiska. 

 

I. PRZEZNACZENIE PRODUKTU 

Czujnik przeznaczony do montażu jako układ sterujący oprawą lub źródłem światła. 

Urządzenie tylko do stosowania wewnętrznego. 

Urządzenie nie może być stosowane w warunkach szczególnych, w których występują, podwyższone w sposób trwały m.in. 

parametry zapylenia, wilgotności, zasolenia [np. groty solne itp.] 

 

II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Mikrofalowy czujnik to urządzenie, które emituje elektro-magnetyczną falę o częstotliwości 5,8 GHz i odbiera jej echo. Wszelkie 

zmiany wywołane nawet małym poruszeniem w obserwowanym obszarze będą aktywować urządzenie podłączone do niego. 

Charakterystyka czujnika mikrofalowego pozwala na detekcję ruchu przez szkło, płyty kartonowo – gipsowe, tworzywa sztuczne 

itp. Czujnik pracuje zarówno w dzień i w nocy. Jest prosty w montażu i powszechnie stosowany w sterowaniu oświetleniem. 

Urządzenie przygotowane do pracy ze źródłem światła, maksymalne obciążenie styku wynosi 500W dla prądu rezystancyjnego 

oraz 200W dla prądu indukcyjnego. 

W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości zintegrowany układ sterujący, który zapewnia automatykę, bezpieczeństwo i 

dokładność pracy.  

WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA 

 

▪ Temperatura otoczenia: od -20 do +40° C 

▪ Wilgotność powietrza [bez kondensacji]: RH ≤80% 

 

 



SPECYFIKACJA: 

 

Kąt detekcji: 360° / 180° 

Zasięg detekcji: Zamontowany na ścianie: 5 -15 m - regulacja 

Zamontowany na suficie (detekcja dookólna): 2-8 m - regulacja 

Maksymalne obciążenie: Prąd rezystancyjny – 1200 W 

Prąd indukcyjny – 300 W 

Opóźnienie czasowe: Wybór: 5 sek, 30 sek, 90 sek, 3 min, 5 min, 10 min 

Częstotliwość pracy: 5.8 GHz 

Moc transmisji: <0.2 mW 

Detekcja szybkości przemieszczania: 0.6 - 1.5 m/s 

Wysokość montażu: Ściana: 1.5 - 3.5 m 

Sufit: 2 – 6 m 

Jasność otoczenia: Wybór : 5 lux, 30 lux, 150 lux, 200 lux 

Pobór prądu: 0.9 W 

Klasa szczelności IP20 

Zasilanie: 220 - 240 V ~50Hz 

 

▪ Funkcjonowanie w dzień i w nocy: Użytkownik może dostosować warunki pracy urządzenia w zależności od ilości 

oświetlenia. Czujnik może być aktywowany w dzień, kiedy przełącznik LUX ustawiony jest w pozycji 000. Po ustawieniu w 

pozycji “001” urządzenie będzie aktywowane w nocy przy oświetleniu poniżej wartości 5lux. 

▪ Czułość detekcji: Dostrajanie czułości w zależności od usytuowania czujnika. Regulacja dystansu detekcji jest regulowana w 

zakresie minimalnym (4 m) do maksymalnego (16 m). 

▪ Opóźnienie i ciągłość detekcji: W momencie wystąpienia detekcji następuje aktywacja czujnika, jeżeli obiekt cały czas 

porusza się w strefie detekcji, to cyklicznie następuje reset czasu aktywacji. 

▪ Czas świecenia po detekcji ruchu: Czas może być ustawiony w zakresie od 5 sekund do 10 minut. 

 

Czujka emituje fale radiowe na poziomie 0.2 mW, które są bezpieczne dla 

zdrowia i życia. Dla porównania fale emitowane przez telefon komórkowe czy 

kuchenki mikrofalowe mają moc około 1000 mW. 

 

 

III.  INSTALACJA 

 

▪ Odkręć pokrywę obudowy. Znajdź przygotowany otwór na kabel i przeciągnij tam zasilanie 

▪ Przykręć czujnik – rys. nr 1 

▪ Podłącz zasilanie do listwy elektrycznej wg. opisu jak na rysunku nr 2 

▪ Przykręć obudowę, załącz urządzenie i przetestuj. 

 

 

 



 

Rysunek nr 1 Rysunek nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N) – Przewód niebieski (neutralny) 

(L) – Przewód brązowy (faza) 

LOAD – Urządzenie obciążające (np. reflektor) 

 

TESTOWANIE 

▪ Ustaw przełącznik czułości “SENS” na pozycję: 10 

▪ Ustaw przełącznik czasu “TIME” na pozycję: 001 

▪ Ustaw przełącznik jasności “LUX” na pozycję: 000 

▪ Włącz zasilanie. Czujnik i podłączona do niego lampa zaświecą się od razu i 

zostaną wyłączone po ~ 5 sekundach. Po wykryciu ruchu urządzenia 

powinny się załączyć. 

UWAGI: Jeżeli testujesz urządzenie w ciągu dnia, to ustaw przełączniki “LUX” po w 

pozycji 000 – 2000 lux. 

 

IV. ZALECENIA NADRZĘDNE 

Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą. 

Unikać przegrzewania urządzenia i jego otoczenia, a także narażania na zasilanie [nawet chwilowe] napięciem wyższym niż 

znamionowe. 

Czujnik można użytkować wyłącznie w stanie kompletnym, bez uszkodzeń obudowy, po podłączeniu jej do instalacji spełniającej 

wymogi obowiązujących norm i przepisów. W instalacji zasilającej nie mogą występować przeciążenia lub zakłócenia, bez względu  

na ich wydłużony w czasie, czy też jednostkowy charakter. 

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Przy instalowaniu urządzenia należy bezwzględnie stosować wymogi obowiązujących przepisów - montażu urządzenia powinna 

dokonać osoba dysponująca wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami. 

Wszelkie prace montażowe należy prowadzić po uprzednim, skutecznym i sprawdzonym, odłączeniu od zasilania. 

 

 



V. UTYLIZACJA 

Urządzenia wymagają specjalistycznej utylizacji i nie mogą być usuwane ze śmieciami domowymi. Zużyte urządzenie należy 

oddać w punkcie dokonującym zbiórki specjalistycznej – listę podmiotów upoważnionych do wykonywania tych czynności 

udostępniają lokalne zakłady komunalne. Stosowne informacje można również uzyskać w punktach handlowych dokonujących 

obrotu produktami identycznymi lub podobnymi. 

 

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ 

Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do wytycznych i wymogów niniejszej instrukcji 

obsługi, a w szczególności w przypadku zainstalowania urządzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w środowisku 

niezgodnym z warunkami nin. instrukcji, a także w przypadku braku konserwacji lub niewłaściwej konserwacji urządzenia. 

Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fizycznego urządzenia, bądź też 

uszkodzenia wywołanego przez prądy zwarciowe, przepięciowe lub skoki napięć. 

 

VII. MODYFIKACJA INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA 

Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianom i modyfikacjom, co pozostanie bez wpływu na ważność dokumentu w jego treści 

poprzedniej, aktualnej w dacie zakupu produktu.  

 


