
 
 

 

OR-CR-209 

Czujnik zmierzchowy 

Instrukcja obsługi i montażu 

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 

ul. Rolników 437 

44-141 Gliwice 

tel. 32 43 43 110 

WAŻNE!  
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie 
samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego 
montażu czy eksploatacji urządzenia.  
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących 
charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych niepogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. 
Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 
za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie 
niniejszej instrukcji są zastrzeżone. 
1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu. 
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
6. Instalacji może dokonywać elektryk lub osoba doświadczona.  
7. Nie wykorzystuj przedmiotów niestabilnych jako podstawy instalowania.  
8. Przed urządzeniem nie umieszczaj przedmiotów mogących zakłócić pracę czujnika. 
9. Unikaj instalowania w pobliżu urządzeń grzewczych, klimatyzatorów itp.  
10. Nie otwieraj obudowy po podłączeniu do zasilania.  

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego 
dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony 
zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu 
nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu  
13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego 
przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu 
oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska 
naturalnego i ludzkiego zdrowia! 
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CHARAKTERYSTYKA: 

Urządzenie elektroniczne służące 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 lub ustawionego czasu. 

Konstrukcja czujnika pozwala na całkowite wyeliminowanie obsługi zewnętrznej ustawionego czasu. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Napięcie zasilania: ~230V, 50/60Hz 

Max. moc czujnika: 1200 W  

Czułość: 2-300 lux (regulacja) 

Temperatura pracy: od -200C do +400C 

Stopień ochrony: IP44 

Klasa ochronności: II 

Zakres pracy timera: od 1 do 8 godzin lub od zmierzchu do świtu 

Stan pracy: włączona/wyłączona czerwona dioda LED 

Opóźnienie załączania/wyłączania 60 sek dla włącz/wyłącz 

Wymiary: 70 x 108,8 x 40 mm 

Waga: 0,135 kg 

 

 



MONTAŻ 

 

rys. 1 

 

rys. 2 

  

rys. 3 

1. Rozłącz obwód zasilania. 

2. Sprawdź odpowiednim przyrządem 

stan beznapięciowy na przewodach 

zasilających. 

3. Zamontuj urządzenie za pomocą 

wkrętów. 

4. Podłącz przewody pod zaciski. 

5. Załącz obwód zasilania. 

6. Dopasuj parametry pracy czujnika. 

PODŁĄCZENIE 

 

rys. 4 

 

 

rys. 5 

DZIAŁANIE: 

Gdy zasilanie jest włączone, podłączone oświetlenie 

zaświeci się trzykrotnie a następnie samoczynnie się 

wyłączy. Dioda LED poprzez odpowiednią liczbę 

błyśnięć pozwoli określić czas pracy urządzenia. 

1 godzina  

2 godziny 

3 godziny 

4 godziny 

5 godzin 

6 godzin 

7 godzin 

8 godzin 

więcej niż 8 godzin 

tryb “od zmierzchu do świtu” 

1 błyśnięcie 

2 błyśnięcia 

3 błyśnięcia 

4 błyśnięcia 

5 błyśnięć 

6 błyśnięć 

7 błyśnięć 

8 błyśnięć 

9 błyśnięć 

szybkie błyskanie przez około 3 sekundy 

USTAWIENIE CZASU ZAŁĄCZANIA (TIMER): 

Czas załączenia światła przez czujnik można regulować w zakresie od około 1 do 8 godzin lub od zmierzchu do 

świtu (dusk to dawn). Jeżeli pokrętło będzie ustawione w trybie DUSK TO DAWN, przełącznik zmierzchowy 

przestawi się na zwykłą funkcję a funkcja czasowa zostanie wyłączona. 

 

USTAWIENIE NATĘŻENIA ŚWIATŁA: 

Poziom natężenia światła, przy którym czujnik ma załączać oświetlenie, ustawiamy za pomocą potencjometru 

LUX. Ustawień należy dokonać w ciągu dnia, kiedy światło dzienne jest najsilniejsze. Przesuń pokrętło w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję minimum a następnie powoli przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

aż do momentu zaświecenia się diody LED. Oświetlenie załączy się w czasie do 60 sekund po tym jak dioda LED się zaświeci. 



Kiedy oświetlenie jest włączone i w pobliżu znajduje się inne silne źródło światła, które spowoduje przekroczenie 

zaprogramowanego poziomu LUX po 60 sekundach nastąpi wyłączenie oświetlenia, co nie spowoduje jednak wyłączenia 

TIMERA. Po usunięciu problemu oświetlenie ponownie się załączy a TIMER wznowi odliczanie. 

TIMER ulega resetowi, w następujących sytuacjach: 

- zasilanie zostanie odcięte na powyżej 2 sekundy 

- początek odliczania przekroczy 24 godziny, z uwzględnieniem przerw w odliczaniu 

BEZPIECZEŃSTWO i KONSERWACJA 

Konserwację wykonywać należy przy odłączonym zasilaniu. 

Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.  

Nie używać chemicznych środków czyszczących.  

Nie zakrywać wyrobu.  

Zapewnić swobodny dostęp powietrza. 

 


