
 
 

 

LED-lampe med bevegelses-og 
lyssensor 

Art.nr 243820 
 

 

Lampe med bevegelsessensor: 

Med hjelp av PIR-teknologi, oppdager den bevegelser og slår seg på automatisk. 

Det sanser også om det er dag eller natt og skrur seg automatisk på om natten 

når noen går inn i sensorområdet til sensoren. Når du forlater området, slås lampen 

av igjen. Du kan også slå på lampen helt ved å trykke på "on".            

 

Spesifikasjoner 
 

Strømkilde: 4x1, 5V AA-batterier Deteksjonsvinkel: 120 ° 

Driftstrøm: 90mA Driftstemperatur:-10 ~ + 40 ° c 

Hvilestrøm: 30 ~ 40ua Fuktighet: < 93% RH 

Tidsinnstilling: 10 ± 2 sek Antall lysdioder: 6 stk 

Deteksjon: 5m (24 ° c) Max Lys: < 10lux 

 

Sensor 
 

 



Bevegelsesdekning 
 

Bruk 
 

- Sett inn 4 stk 1, 5V AA-batterier. 

- Skyv strømbryteren til "on" – lyset lyser kontinuerlig – det er ingen sensor funksjon 

- Skyv strømbryteren til "OFF" – lyset er av. 

- Når omgivelseslyset er mindre enn  10lux – skyver du strømbryteren til "Auto" 

og sensoren vil aktiveres. Lampen vil da bli tent når sensoren registrerer en 

bevegelse. Lampen vil automatisk slukke 10 ±  2 sekunder etter siste bevegelse.               

- Underspenning alarm – når batterispenningen er for lav, vil et rødt  lys blinke 

hvert femte sekund til nye batterier settes inn. 
 
 
 

 
OBS! 

 
1. Lampen skal ikke brukes i områder der det oppstår store temperaturendringer.   

For eksempel nær  Air  Conditioning eller radiatorer .  

2. Det skal ikke være noen bevegelige gjenstander som påvirker detektoren foran lampen. 

 

Feilsøking 

 
1. Sensor følsomhet er dårlig 

- Kontroller at det ikke er noen bevegelige objekter foran lampen som påvirker sensoren. 

- Kontroller at temperaturen ikke er for høy. 

- Sørg for at bevegelsen finner sted innenfor deteksjonsområdet 

 
2. Lyset slår seg ikke av automatisk etter at sensoren antent 

- Kontroller at  det  ikke er noen bevegelige objekter foran lampen som påvirker sensoren.  

- Kontroller at batteriene som er brukt, samsvarer med disse veiledende anbefalingene. 

- Sørg for at store temperaturendringer ikke forekommer innenfor sensorens deteksjonsområde. 
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