
Sensor de Presença-Teto E27

Decorlux Material Elétrico Ltda.
CNPJ: 02.382942/0001-07
Rua Gino Benuzzi, nº1402 CIC
Curitiba PR, 81350-070

Telefone: (41)30291144
 SAC: 08006011144

email: sac@decorlux.com.br
www.decorlux.com.br

Imagem ilustrativa

LE-0503MT-2403SP-0503

Produto de alta tecnologia e de fácil instalação, pois tem um sistema de detecção por infravermelho, o 
qual detecta o deslocamento de calor. Serve para ligar e desligar lâmpadas conforme o movimento de 
pessoas pela área de cobertura do sensor. Circuito com fotocélula, ou seja, pode ser ajustado para 
funcionar somente a noite (sem a luz do dia). Ideal para substituição de interruptores convencionais. 
Este produto pode economizar até 60% de energia elétrica.

Garantia:
Este produto possuí garantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição. 
Produto quebrado ou uso indevido (instalação incorreta) não será concedida a garantia.

Embalagem:

CARACTERÍSTICAS:
Tensão :100-240V (bivolt automático);
Potência máxima: 60W ( lâmpada incandescente e 
fluorescente)
Fusível de proteção: 5A;
Consumo: 5mA;
Alcance de detecção: 3m (<24°C);
Ângulo de detecção: 360°;
Velocidade de detecção: 0,6 - 1,5m/s;
Temperatura ambiente: -10° à 40°C;
Umidade do ambiente: < 93%;
Temporização: 10s à 5 minutos;
Fotocélula : 3 à 2.000 lux;
Altura para instalação: 2.2m à 4.0m.
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SP0503 Branco 100-240V 1 13,5 6,0 6,0 20 34,0 25,0 13,0 80 8,2 51,0 35,5 28,5 7898214960196 17898214960193 27898214960190
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FUNÇÃO:
- Ajuste noite e dia: ajustar o sensor de presença para que funcione dia e noite através do botão 
“LUX” posição “Dia”. Ajustando o sensor de presença para que funcione somente a noite ou na 
ausência de luz natural, ajuste o botão “LUX” na posição “Noite”. Ver figura 1.
- Temporização: ajustar o tempo que o sensor mantém a lâmpada acesa, após a ausência de 
pessoas no ambiente, através do botão “TIME”. Na posição “-” 10 segundos. Na posição “+” 5 
minutos. Ver Figura 1.
INSTALAÇÃO:
Ÿ Instalar o sensor de presença em um soquete base E-27 no local desejado.
Ÿ Verificar se a tensão da lâmpada é compatível com a voltagem da rede elétrica do bocal.
Ÿ Observar a potência da lâmpada, máximo 60W.
Ÿ Inserir a lâmpada no soquete do sensor de presença, conforme figura2.
Obs.: Aguardar por 30 segundos, após este tempo o sensor funcionará normalmente.

GARANTIA:
Este produto tem garantia de 01 ano contra defeito de fabricação a partir da data de aquisição. 
Exceto produto quebrado, amassado ou com danos causados por uso indevido.
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Possíveis Problemas e Soluções:
a. Lâmpada não acende, verificar:
- o disjuntor de alimentação da rede elétrica;
- a instalação do sensor, conforme figura 2;
- a posição do botão “Lux” (fotocélula), se estiver na posição noite o sensor  acionará a lâmpada 
somente na ausência de luz natural;
- se a lâmpada está queimada.
b. Baixa sensibilidade, verificar:
- se a temperatura ambiente está muito alta;
- a altura da instalação do sensor;
Caso não identificado nenhum problema conforme relação acima, favor retornar ao estabelecimento 
onde adquiriu o produto.

CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO:

Figura 1

Figura 2

Obs: as informações contidas nesta folha de características
         poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
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ÁREA DE COBERTURA:
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