
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Czujnik podczerwieni PIR - ST06A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

środowiska. 

 

I. PRZEZNACZENIE PRODUKTU 

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

Urządzenie nie może byd zainstalowane w warunkach szczególnych, parametrycznie odbiegających od środowiska pomieszczeo użyteczności 

ogólnej. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie urządzenia w pomieszczeniach o podwyższonych w sposób trwały parametrach 

zasolenia oraz wilgotności 

 

II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Urządzenie przygotowane do pracy ze źródłem światła. W produkcie zastosowano wysokiej jakości czujnik ruchu PIR oraz zintegrowany układ 

sterujący, który zapewnia automatykę pracy, bezpieczeostwo i dokładnośd pracy, a zarazem oszczędza energię. Czujnik reaguje na promienie 

podczerwone emitowane przez m.in człowieka i wykrywa jego obecnośd w obszarze monitorowanym. Czujnik pracuje zarówno w dzieo, jak i w 

nocy. Jest prosty w montażu i powszechnie stosowany w sterowaniu oświetleniem. 

WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA 

 

 Temperatura otoczenia: od -20 do +40° C 

 Wilgotnośd powietrza *bez kondensacji+: RH ≤80% 

SPECYFIKACJA 

Kąt detekcji:  360° 

Zasięg detekcji:  Od 3 do 6 m  

Maksymalne obciążenie o charakterze:  Rezystancyjnym –1200 W 

Indukcyjny – 300 W 

Opóźnienie czasowe:  Zakres (±20%): 10 sek. do 7 min 

Detekcja szybkości przemieszczania:  0.6 - 1.5 m/s 



Wysokośd montażu na ścianie Od 2.2 do 4 m 

Jasnośd otoczenia:  ≤3 – 2000 lux - regulacja 

Pobór prądu: 0.5 W 

Zasilanie:  220 – 240 V ~50Hz  

 

FUNKCJONALNOŚD 

 Funkcjonowanie w dzieo i w nocy: Użytkownik może dostosowad warunki pracy urządzenia w zależności od ilości oświetlenia. Czujnik 

może byd aktywowany w dzieo, kiedy potencjometr ustawiony w pozycji "słooca". Po ustawieniu w pozycji "księżyca", urządzenie będzie 

aktywowane w nocy przy oświetleniu poniżej wartości 3 lux. 

 Czułośd detekcji: Czułośd detekcji można wyregulowad w zakresie od 3 do 6 metrów. 

 Opóźnienie i ciągłośd detekcji: W momencie wystąpienia detekcji następuje aktywacja czujnika, jeżeli obiekt cały czas porusza się w 

strefie detekcji, to cyklicznie następuje reset czasu aktywacji. 

 

  

 

 

 

 

Dobra czułośd detekcji Kąt detekcji      Słaba czułośd detekcji 

III. ZALECENIA NADRZĘDNE 

Dla utrzymania prawidłowej pracy urządzenia należy unikad jego przegrzewania, a także narażania na zasilanie *nawet chwilowe+ napięciem 

wyższym niż znamionowe. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Przy instalowaniu urządzenia należy bezwzględnie stosowad wymogi obowiązujących przepisów - montażu urządzenia powinna dokonad 

osoba dysponująca wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami. 

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

IV. MONTAŻ 

UWAGA: Praca czujnika uwarunkowana jest od warunków otoczenia, unikaj następujących sytuacji: 

 Unikaj kierowania czujnika na powierzchnie odbijające, np. lustro. 

 Nie instaluj urządzenia w pobliżu urządzeo takich jak: dmuchawy grzewcze, klimatyzatory oraz innych urządzeo modyfikujących 

temperaturę otoczenia. 

 Nie kieruj detektora na stałe elementy otoczenia, które mogą się poruszad - np: kurtyny, zasłony, wysokie rośliny itp. 

 

 

 

   

 

 

 

 



INSTALACJA  

 Zdejmij pokrywę odkręcając ją w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara – rys.1. 

 Podłącz zasilanie – rys. 2. 

 

Rysunek nr. 1 Rysunek nr. 2 

 
 

(N) – Przewód niebieski (neutralny) 

(L)– Przewód brązowy (faza)  

LOAD – Urządzenie obciążające (np. reflektor)  

 

PARAMETRY CZUJNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość instalacji: 2,2 – 4 m Zasięg detekcji: ≤6 m 

TESTOWANIE 

 Przesuo potencjometr oświetlenia „LUX” do pozycji maksymalnej (słooce), a potencjometr 

„TIME” do wartości minimalnej. 

 Czujnik i podłączona do niego lampa nie będą działad od razu, ponieważ rozruch trwa do 

maksymalnie 30 sekund. Po rozruchu czujnik powinien rozpocząd pracę. 

 Wywołaj ruch, po wykryciu ruchu lampa powinna się zaświecid. Przy braku detekcji ruchu 

lampa powinna zgasnąd za ~10 sekund. 



 Przesuo potencjometr oświetlenia „LUX” do pozycji minimalej (księżyc). Jeżeli światło otoczenia będzie większe niż wartośd 3 lux to 

czujnik nie będzie reagowad. 

 Jeżeli przykryjemy czujkę materiałem nieprzepuszczającym światło, to czujnik powinien się aktywowad, a lampa zapalid się. Po zdjęciu 

przykrycia, lampa powinna zgasnąd w czasie ~10 sekund. 

UWAGA: Jeżeli testujesz urządzenie w ciągu dnia, to ustaw pokrętło “LUX” po pozycji maksymalnej. 

UWAGA: Jeżeli do czujnika podłączone jest źródło światła powyżej 60W, to czujnik należy zainstalowad w odległości co najmniej 60 cm od 

źródła światła. 

 

V. KONSERWACJA  

Zaleca się okresowe *w miarę praktycznej potrzeby+ przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, w tym skontrolowanie poprawnej pracy 

styków i oczyszczenie urządzenia.  

W toku konserwacji należy sprawdzid prawidłowe osadzenie na uchwytach montażowych, prawidłowośd pracy styków na przewodach 

zasilających, a także szczelnośd i brak uszkodzeo obudowy. Wszystkie czynności konserwacyjne, związane z zasilaniem oprawy lub jej pracą 

pod napięciem, powinny byd przeprowadzone przez osobę dysponującą wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami. 

Urządzenie należy czyścid miękką szmatką – suchą lub lekko zwilżoną. Nie należy używad przedmiotów ostrych lub szorujących oraz 

agresywnych chemicznie środków czyszczących lub rozpuszczalników. 

 

VI. UTYLIZACJA  

Urządzenie wymaga specjalistycznej utylizacji i nie mogą byd usuwane ze śmieciami domowymi. Zużyte urządzenie należy oddad w punkcie 

dokonującym zbiórki specjalistycznej – listę podmiotów upoważnionych do wykonywania tych czynności udostępniają lokalne zakłady 

komunalne. Stosowne informacje można również uzyskad w punktach handlowych dokonujących obrotu produktami identycznymi lub 

podobnymi. 

 

VII. 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 

instrukcji, a także w przypadku braku konserwacji lub niewłaściwej konserwacji urządzenia. 

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

wywołanego przez prądy zwarciowe, przepięciowe lub skoki napięd. 

 

VIII. MODYFIKACJA INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA  

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

aktualnej w dacie zakupu produktu. 


