
Brugsanvisning
LED projektør
Diolum WL + PIR sensor

Vejledningen bør læses grundigt 
før montering af projektøren!

Generelle oplysninger
Projektørkabinettet er lavet af ekstruderet aluminium. 
Overfladen er behandlet med elektrostatisk maling, 
som er vejrbestandig og fugt- og modstandsdygtig.

Projektøren kan anvendes indendørs og udendørs til belysning af hus, have, osv.

Specifikationer

Varenr. 845505 845508 845510

Effekt 10W 20W 30W

Spredningsgrad 1200 1200 1200

PIR detektionsområde 1400 - 8 m 1400 - 8 m 1400 - 8 m

PIR tidsindstilling 5 sek - 5 min 5 sek - 5 min 5 sek - 5 min

Lysfølsomhed 3 - 2.000 lux 3 - 2.000 lux 3 - 2.000 lux

Spændingsforsyning 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz

Farvetemperatur 3500K 3500K 3500K

Strømforbrug 9,10 KWh/1.000 timer 19,22 KWh/1.000 timer 27,31 KWh/1.000 timer

Lysstyrke 700 Lumen 1400 Lumen 2100 Lumen

Beskyttelsesindeks IP65 IP65 IP65

Farvegengivelsesindeks >80 >80 >80

Effektfaktor 0,6 0,95 0,95

Dimensioner 180x175x50 mm 280x220x80 mm 280x220x80 mm
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Monteringsvejledning

1.  Projektøren må kun monteres på et stabilt underlag.
2.  Sørg for, at strømforsyningen slukkes før projektøren tilsluttes.
3.  Overhold en minimumsafstand på 50 cm mellem projektøren og andre genstande og overflader.
4.  Projektøren tilsluttes med det tilhørende kabel. Der skal bruges en samleboks.
 Det tilhørende kabel sikrer, at projektøren forbliver tæt.  

Afmontering af kabel eller strømforsyningsenhedens dæksel medfører en risiko for projektørens tæthed. 
5.  Tilslut kablet ved hjælp af farvekoden:
 blå = neutral (N)  sort eller brun = fase (L)  grøn/gul eller gul = jord (T)
6.  Følsomheds- og tidsindstillinger justeres ved hjælp af potentiometrene på infrarød-detektoren inde i  

projektøren. Detektoren justeres ved at åbne aluminiumkabinettet. Se figur 1.  
En lille boks med to potentiometre LUX og TIME befinder sig i projektøren. Se figur 2. 

 Ved første justering skal tidspotentiometret TIME indstilles til minimum mod venstre (-).  
Lysfølsomhedspotentiometret LUX skal indstilles til maksimum mod højre (SOL).  
Projektøren detekterer og tændes også om dagen. For brug i mørke justeres potentiometret efter det 
ønskede lysniveau, således at projektøren kun tændes om natten.  
Derefter justeres tidsindstillingerne efter eget ønske vha. potentiometret TIME.  
Pas på den vandtætte pakning, når kabinettet lukkes.

7.  Projektøren er bygget med et anti-rids beskyttelsesglas.
 For at rense glasset bruges et mildt rengøringsmiddel og en blød klud.
8.  Se ikke direkte ind i projektøren, når den er tændt. Risiko for blindhed.
9.  Projektøren må ikke skilles ad. Den indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes eller repareres af  

brugeren. De indvendige dele indeholder spændingsførende komponenter og medfører fare for elektrisk 
stød. Hvis problemer opstår, afleveres projektøren tilbage til salgssted, som sender den videre til 

 reparationsværkstedet.

Justering af tidsindstilling TIME

Justering af følsomhed LUX

Der tages forbehold for ændringer
uden varsel. 
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