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 Plafoniera SELIA LED

~230V
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IP 65

20W

WYMIARY GABARYTOWE [mm]

PRZEZNACZENIE
Plafoniera o podwy¿szonym stopniu IP, charakteryzuj¹ca siê wysok¹ odpornoœci¹ na wnikanie wody i py³u. 
Podstawa oprawy wykonana z PC, klosz z PMMA, pierœcieñ z ABS. Jako Ÿród³o œwiat³a stosuje siê diody LED 
o ciep³ej bia³ej, neutralnej bia³ej lub dziennej bia³ej barwie œwiat³a. Oprawa wyposa¿ona jest w zasilacz. 
Oprawy z oznaczeniem L maj¹ mo¿liwoœæ monta¿u w linie œwietlne. 
Zastosowanie: oœwietlenie kuchni, pomieszczeñ gospodarczych, klatek schodowych,  korytarzy. 
Monta¿ sufitowy lub œcienny. Napiêcie zasilania 230V/50Hz.

Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y upewniæ siê, czy wy³¹czone zosta³o zasilanie. Przewody elektryczne musz¹ 
byæ pod³¹czone zgodnie z instrukcj¹ oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zaleca siê, aby monta¿ oprawy wykona³ 
wykwalifikowany elektryk.

[1] Nawierciæ cztery otwory w podstawie oprawy, w miejscach do tego wyznaczonych. 
[2] Zaznaczyæ na powierzchni monta¿owej miejsca nawiercenia 
      czterech otworów pod wkrêt ø4. Wywierciæ otwory.
[3] Z przewodu zasilaj¹cego usun¹æ czêœæ izolacji zewnêtrznej 
      (~4cm), z pojedynczych wewnêtrznych przewodów usun¹æ 
      izolacjê (~9mm).
[4] Wykonaæ otwór w przepuœcie gumowym znajduj¹cym siê 
      w podstawie, a nastêpnie przeprowadziæ przez niego przewód 
      zasilaj¹cy wyci¹gaj¹c go z boku p³ytki ledowej.
[5] Przymocowaæ podstawê oprawy za pomoc¹ ko³ków 
      rozporowych z wkrêtem (brak w komplecie).
[6] Pod³¹czyæ wczeœniej odizolowane koñce przewodu 
      zasilaj¹cego do z³¹czek oprawy. Z³¹czki wsun¹æ 
      pod p³ytki ledowe.
[7] Na³o¿yæ klosz oprawy i poprzez pierœcieñ zamocowaæ 
      go czterema wkrêtami (w komplecie).

UWAGA! Dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci wewn¹trz oprawy przy w³¹czonym zasilaniu grozi 
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym! Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek 
nieprawid³owego monta¿u. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

Mo¿liwoœæ zwiêkszenia odleg³oœci oprawy od sufitu/œciany poprzez 
za³o¿enie 4szt. dystansów do³¹czonych w komplecie z opraw¹ (Rys.1).

Rys.1

Przed wykonaniem regulacji czujnika ruchu, nale¿y ustawiæ wy³¹cznik widoczny w „okienku” W1 i W2 
p³ytki z diodami LED w pozycji „0”. Po wykonaniu regulacji nale¿y ustawiæ wy³¹cznik w pozycji „I”.
Oprawa SELIA LED R1 pracuje w systemie 10% - 100% mocy Ÿród³a.
UWAGA: Sposób zakresów regulacji samego czujnika zamieszczony jest w instrukcji dodatkowo 
za³¹czonej do oprawy. 

BEZPIECZEÑSTWO I KONSERWACJA

Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ uprawniony i doœwiadczony elektryk.
Przed rozpoczêciem instalacji nale¿y koniecznie wy³¹czyæ dop³yw pr¹du do sieci elektrycznej, do której 
ma byæ pod³¹czona oprawa, aby zabezpieczyæ siê przed przypadkowym za³¹czeniem napiêcia! 
Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy nale¿y okresowo przeprowadzaæ jej konserwacjê. 
Obudowê oprawy nale¿y czyœciæ ogólnie dostêpnymi œrodkami myj¹cymi i wytrzeæ do sucha miêkk¹ tkanin¹. 
Nie u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych i rozpuszczalników. Nie stosowaæ strumienia wody pod ciœnieniem. 

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktowaæ jak 
innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. 
W³aœciwa realizacja zadañ zwi¹zanych ze zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie 
szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw 
na œrodowisko i zdrowie ludzi.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulegaæ zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany bêd¹ uwzglêdniane w kolejnych wydaniach 
instrukcji obs³ugi lub w publikacjach i dokumentach uzupe³niaj¹cych.Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z nie stosowa siê 
do zaleceñ niniejszej instrukcji. 

 

nia 
Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne wygasaj¹ po up³ywie 

dwóch lat, licz¹c od dnia wydania oprawy Konsumentowi..

MONTA¯

SELIA LED R (0 - 100%), SELIA LED LED R1 (10% - 100%)
Oprawy z oznaczeniem R wyposa¿one s¹ w mikrofalowy czujnik ruchu. 

warm
white

neutral
white

daylight



Oprawa marki               wyposa¿ona w mikrofalowy czujnik 
                                         ruchu (5.8GHz).

Oprawa jest wyposa¿ona w mikrofalowy czujnik ruchu (5.8GHz).
Czujnik wykrywa ruch w swoim s¹siedztwie, ale równie¿ poprzez drzwi, szklane panele 
i cienkie œciany. Czu³oœæ czujnika, czas dzia³ania i czujnik zmierzchowy mo¿na ustawiæ 
u¿ywaj¹c 3 przycisków.

Czujnik mo¿e sterowaæ urz¹dzeniami, np. oprawami oœwietleniowymi, o mocy do 400W 
wliczaj¹c w to moc czujnika. W ramach tej samej ‘pêtli’ (MASTER-SLAVE) czujnik 
mo¿e obs³ugiwaæ (uruchamiaæ) wiele ró¿nych opraw jednoczeœnie. Np. w korytarzu - 
czujnik ruchu zamontowany w oprawie oœwietleniowej (MASTER) mo¿e 

nie uruchomi oprawy na koñcu 
korytarza. Patrz: po³¹czenie pokazane na diagramie poni¿ej.

w³asn¹ 

za³¹czyæ oprawê
(SLAVE) w œrodku korytarza, gdzie pojawi³ siê ruch, ale 

Jeœli oprawy s¹ wyposa¿one w statecznik œciemnialny, tzw. NS-DIM, uruchamia siê równie¿ 
‘funkcja korytarzowa’, polegaj¹ca na tym, ¿e oprawy standardowo œwiec¹ swoim 10% 
strumieniem a po wykryciu ruchu zwiêksza siê do 100%.strumieñ œwietlny 

Uwaga! Nale¿y pamiêtaæ, ¿e oprawy musz¹ œwieciæ co najmniej przez 5 min.
zanim przejd¹ w tryb ‘korytarzowy’.

Po kaýdorazowym naciúniæciu jednego z przycisków funkcji (nale¿¹cego do bieýàcego 
ustawienia) nastêpuje przejœcie do kolejnego poziomu. Aktualne ustawienie jest 
sygnalizowane przez migaj¹c¹ czerwon¹ diodê LED.

Czu³oœæ

Czujnik 
zmierzchowy

Czas dzia³ania
po wykryciu ruchu

Czu³oœæ:

Regulacja 
czasu dzia³ania:

Regulacja
czujnika 
zmierzchowego:

S³u¿y do ustawienia czu³oœci 
czujnika, czyli efektywnego zakresu 
pracy detektora. Mo¿liwoœæ pracy 
w 5 ró¿nych ustawieniach: 
20%, 30%, 50%, 75%, 100%. 
Ustawienie fabryczne: 30%.

S³u¿y do ustawienia czasu œwiecenia 
oprawy po ostatnim wykryciu ruchu 
przez czujnik. Mo¿liwoœæ ustawienia 
w zakresie od 10 sekund do 30 minut.
Ustawienie fabryczne: 15 minut.

S³u¿y do ustawienia poziomu 
natê¿enia œwiat³a, przy którym 
oprawa za³¹czy siê po wykryciu 
ruchu. Mo¿liwoœæ ustawienia 
w zakresie 0 - 300 lux.
Ustawienie fabryczne: oprawa 
zawsze za³¹cza siê po wykryciu 
ruchu.

Czu³oœæ:

Czas 
dzia³ania:

Czujnik 
zmierzchowy:

Liczba ‘b³ysków’ diody LED

Liczba ‘b³ysków’ diody LED

1              2              3                                54

1              2              3                                5                 6                 74

10s             1 min         2 min          5 min          10 min            15 min          30 min

1              2              3                                5                 64

zawsze 
dzia³a

300 lux      150 lux     zmierzch           noc           nie dzia³a

20%            30%           50%           75%              100%

Strefa dzia³ania

Strefa wykrywania ruchu a¿ do 8m

POD£OGA

o360

SUFIT

max. 4m

Wysokoœæ 
monta¿u
max. 2,7m
na œcianie

A¿ do 10m

o

45  a¿
 do 6m

o45  a¿ do 6m

220-240V AC
L   N

Max obci¹¿enie: 400W
(wliczaj¹c oprawê MASTER) 

Oprawa MASTER

Oprawa MASTER SLAVE

SLAVE

SLAVE

Liczba ‘b³ysków’ diody LED
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Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktowaæ jak 
innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. 
W³aœciwa realizacja zadañ zwi¹zanych ze zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie 
szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw 
na œrodowisko i zdrowie ludzi.
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