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Wyprodukowano w ChRL, Numer partii: 202111
Kod kreskowy: 5904121800080

• Lightech Polska Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności

za straty, uszkodzenia lub przedwczesne zużycie 

Kod produktu: 242063

Plafoniera SYLWIA UNI LED MV 9-18W
z mikrofalowym czujnikiem ruchu i możliwością zmiany

barwy światła oraz wartości strumienia świetlnego.

9/14/18W (regulowana)

800/1100/1700lm (regulowany)
40-80mA

90lm/W
3000/4000/6000K (regulowana)
ciepła/naturalna/zimna biała (regulowana)

R EPISTAR LED
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Napięcie/częstotliwość znamionowa

Pobór mocy (w trybie czuwania)

Obciążenie znamionowe

Rodzaj czujnika ruchu

System wysokiej częstotliwości

Maksymalna moc transmisji

Obszar wykrywania ruchu

Kąt wykrywania ruchu

Opóźnienie czasowe

Zasięg wykrywania ruchu

Czujnik zmierzchowy

Wysokość instalacji czujnika

220V-240V / 50Hz-60Hz

<0.5W

400W (indukcyjne) / 800W (rezystancyjne)

mikrofalowy

5.8GHz CW radar, pasmo ISM

<1mW

4-6m / 360°

150°

5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

100% / 75% / 50% / 25% / 10%

2lux / 10lux / 25lux / 50lux / wyłączony

3-6m (sufit) / 2m max (ściana)

czujnik zmierzchowy

zaciski wyjściowe 220V-240V (źródło światła)

zaciski wejściowe 220V-240V (zasilanie czujnika)

ustawienia obszaru detekcji

ustawienia opóźnienia czasowego

ustawienia czujnika zmierzchowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USTAWIENIA PARAMETRÓW CZUJNIKA RUCHU
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CZUJNIK
ZMIERZCHOWY

Zmiany parametrów czujnika ruchu można dokonać przy pomocy odpowiednich kombinacji

przełączników typu DIP. Wykorzystując dziwięć tych przełączników można ustawić osobno

zasięg działania czujnika ruchu (od 10% do 100%), opóźnienie czasowe, po którym czujnik

wyłączy oprawę oświetleniową (od 5s do 30min), a także wartość natężenia oświetlenia

wbudowanego czujnika zmierzchowego, przy którym czujnik rozpocznie swoje działanie

(od 2 do 50 luksów). Czujnik zmierzchowy można także wyłączyć. W takiej sytuacji czujnik

ruchu będzie działał niezależnie od wartości oświetlenia zewnętrznego (dzień oraz noc).

Należy zaznaczyć, że w przypadku montażu czujnika na wysokości 6 metrów ustawienia

zasięgu detekcji są właściwe tylko dla pozycji 50%, 75% i 100%. Przy wartościach 10% i 25%

czujnik nie będzie w stanie wykryć ruchu. Dla wysokości montażu 3 metry wszystkie wartości

ustawienia obszaru detekcji będą prawidłowe (czujnik wykryje ruch).

Wartości fabryczne (domyślne) czujnika ruchu:

    obszar detekcji 100%, opóźnienie 5s, czujnik zmierzchowy wyłączony.

Uwaga: zmiany parametrów czujnika ruchu należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

WIZUALIZACJA OBSZARÓW DETEKCJI

Montaż na suficie (3m)
Zasięg 100%/75%/50%/25%/10%

Normalny ruch (~1m/s)

Powolny ruch (~0.3m/s)

Montaż na suficie (6m)
Zasięg 100%/75%/50%

Montaż na ścianie (2m)
Zasięg 100%/75%/50%/25%/10%

Normalny ruch (~1m/s)

Powolny ruch (~0.3m/s)

Normalny ruch (~1m/s)

Powolny ruch (~0.3m/s)

źródło światła

• Za pomocą przełączników ustawić żądaną barwę światła (3000K, 4000K lub 6000K) oraz
strumień świetlny (800lm, 1100lm lub 1700lm) co odpowiada poziomom mocy 9W, 14W lub 18W.



Manufactured in P.R.C., Series no.: 202111
Barcode: 5904121800080
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• Lightech Polska Sp. z o.o. shall not be liable for any loss, 

Product code:

SYLWIA UNI LED MV 9-18W Ceiling Light Fitting
with microwave motion sensor and and light color / luminous flux

settings change switch (adjustable).

242063
9/14/18W (adjustable)

800/1100/1700lm (adjustable)
40-80mA

90lm/W
3000/4000/6000K (adjustable)
warm/natural/cold white (adjustable)

EPISTAR LED
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Operating voltage range

Stand-by power

Load capacity

Motion sensor type

High frequenty system

Transmitting power

Detection radius

Detection angle

Hold time

Detection area

Daylight sensor

Mounting height

220V-240V / 50Hz-60Hz

<0.5W

400W (inductive) / 800W (resistive)

microwave type

5.8GHz CW radar, ISM band

<1mW

4-6m / 360°

150°

5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

100% / 75% / 50% / 25% / 10%

2lux / 10lux / 25lux / 50lux / wyłączony

3-6m (ceiling) / 2m max (wall)

MOTION SENSOR SETTINGS
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Motion sensor parameters can be changed using appropriate combinations.

Using nine of these user can change setting of sensor operating range (from 10% to 100%),

time delay a�er which the sensor will turn off the light (from 5s to 30min), also the value of

lighting intensity, at which the sensor will start its operation (2 to 50 lux). The daylight sensor

can also be turned off. In this case, the motion sensor will work regardless of the value of

external lighting (at day and night). Please note that when the sensor is installed at a height

of 6 meters, it will work properly only if detection area is set to 50%, 75% and 100%.

With values of 10% and 25% the sensor will not be able to detect motion. At the installation

height of 3 meters all the detection area setting will work for motion sensor.

DIP switches 

Motion sensor factory default settings:

    detection ares 100%, hold time 5s, daylight sensor switched off.

Be sure to power off the mains supply before adjusting DIP switch settings

ON

OFF

Ceiling mountig (3m)
Sensitivity 100%/75%/50%/25%/10%

Normal moving (~1m/s)

Slow moving (~0.3m/s)

Ceiling mounting (6m)
Sensitivity 100%/75%/50%

Wall mounting (2m)
Sensitivity 100%/75%/50%/25%/10%

Normal moving (~1m/s)

Slow moving (~0.3m/s)

Normal moving (~1m/s)

Slow moving (~0.3m/s)

RADIATION PATTERN

• Use dedicated switches on board to set desired light color (3000K, 4000K or 6000K) and the
luminous flux (800lm, 1100lm or 1700lm) which corresponds the power of 9W, 14W lub 18W.


