
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο 

σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση λανθασμένης

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  ή πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ  Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τον προβολέα με ηλεκτρική 

παροχή αν το περίβλημα του είναι κατεστραμμένο ή έχει ρωγμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 

Σύνδεση 

 

H χρωματική κωδικοποίηση στους ακρ

πρώτυπο όπως παρακάτω: 

 

Μπλέ καλώδιο : Ουδέτερος  (Ν)

Καφέ καλώδιο: Φάση (L) 

Kίτρινο  καλώδιο με πράσινες γραμμές :  Γείωση 

 

Ρυθμιστικά 

Ο αισθητήρας κίνησης διαθέτει 3 ρυθμιστικά η λειτουργία των οποίων περιγράφεται 

ακολούθως 

 

 

 

 

 

1. Ρυθμίζεται την στάθμη φωτεινότητα

προβολέας. 

2. Ρυθμίζεται την χρονική διάρκεια που ο προβολέα

διέγερση του ανιχνευτή. 

3. Ρυθμίζεται την ευαισθησία ανίχνευσης .

1. Ρυθμιστικό 

ευαισθησίας 

φωτεινότητα

2.Ρυθμιστικό 

χρονικής 

διάρκειας 

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο 

σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  

λανθασμένης συνδεσμολογία ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  ή πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τον προβολέα με ηλεκτρική 

παροχή αν το περίβλημα του είναι κατεστραμμένο ή έχει ρωγμές. 

περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

H χρωματική κωδικοποίηση στους ακροδέκτες συνδέσεων ακολουθεί το Ευρωπαϊκό 

 

Μπλέ καλώδιο : Ουδέτερος  (Ν) 

με πράσινες γραμμές :  Γείωση  

Ο αισθητήρας κίνησης διαθέτει 3 ρυθμιστικά η λειτουργία των οποίων περιγράφεται 

 

Ρυθμίζεται την στάθμη φωτεινότητας κάτω από την οποία θα ενεργοποιείται ο 

Ρυθμίζεται την χρονική διάρκεια που ο προβολέας  θα παραμένει αναμμένος μετά την 

Ρυθμίζεται την ευαισθησία ανίχνευσης . 

3.Ρυθμιστικό 

ευαισθησίας 

ανιχνευτή 

2.Ρυθμιστικό 

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο 

συνδεσμολογία ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός 

Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τον προβολέα με ηλεκτρική 

περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας των 

οδέκτες συνδέσεων ακολουθεί το Ευρωπαϊκό 

Ο αισθητήρας κίνησης διαθέτει 3 ρυθμιστικά η λειτουργία των οποίων περιγράφεται 

κάτω από την οποία θα ενεργοποιείται ο 

θα παραμένει αναμμένος μετά την 



 

Γενικές οδηγίες τοποθέτησης 

 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

• Ο ανιχνευτής κίνησης δεν πρέπει να είναι στραμμένος άμεσα προς το ηλιακό φως, 

ούτε να στοχεύει σημείο το οποίο μπορεί να εμφανίζει έντονες μεταβολές θερμοκρασίας. 

• Ο ανιχνευτής κίνησης δεν πρέπει να στοχεύει φυτά ή δέντρα των οποίων το φύλλωμα 

μπορεί να κινείται έντονα από τον αέρα. 

• Η μέγιστη απόσταση ανίχνευση κίνηση είναι τα 12m (σε ιδανικές συνθήκες) και το 

εύρος ανίχνευσης 110
o
.  

 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την συσκευή ή για οποιοδήποτε τεχνικό 

πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία TELEIMPEX A.E  στο τηλέφωνο  210 

5584180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr 

 

 

 


