
 

 

 

Czujnik zmierzchowy z zewnętrzną sondą 

Model: OR-CR-219 

Instrukcja obsługi 

 

 

Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ 

bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania urządzenia.   

Podczas podłączenia czujnika do zasilania należy upewnić się czy wyłączone zostało główne zasilanie. W tym 

celu należy odłączyć bezpieczniki. 

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 

Urządzenie służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi przy 

jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Jego zadanie polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu 

elektrycznego, jeżeli natężenie oświetlenia spadnie poniżej określonego poziomu. 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Napięcie zasilania: 230VAC / 50 Hz 

Max. obciążenie: 3000W 

Prąd obciążenia: 20A 

Regulacja natężenia światła: <2 – 100 lux 

Opóźnienie zadziałania włączenia: 1-2 sek 

Opóźnienie zadziałania wyłączenia: 4-5 sek 

Pobór mocy praca/czuwanie:  około 0,5W 

Stopień ochrony sondy: IP65 

Temperatura pracy: -20~+40
0
C 

Wymiary: 2 moduły 35 mm 

Waga netto: 0,05 kg 

 

INSTALACJA: SCHEMAT PODŁĄCZENIA: 

 

1. Wyłącz zasilanie. 

2. Urządzenie zainstaluj w skrzynce rozdzielczej na szynie 35 mm. 

3. Pociągnij plastikowy uchwyt umieszczony na dole i zamocuj 

urządzenie na szynie. 

4. Sondę zewnętrzną umieść w miejscu o stałym dostępie 

naturalnego światła dziennego. 

5. Podłącz zasilanie wg schematu podłączenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST  

1. Włącz zasilanie. 

2. Za pomocą potencjometru ustaw porę załączenia oświetlenia.  

Obrót w stronę “księżyca“ - załączy czujnik później, obrót w stronę “słoneczka“ - załączy czujnik wcześniej.  

Urządzenie posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ 

zakłóceń. 

3. Aby sprawdzić poprawne działanie całą sondę szczelnie przykryj tekturowym pudełkiem lub grubą ciemną 

tkaniną. Zakrycie sondy palcem jest niewystarczające. 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione 
jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu 
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc 
pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do 
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. 

 

 

Producent:

ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl
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