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SPECIFICATION:
Model: WT279A
Voltage: 220-240V / 50-60Hz
Operating current: 6A
Average load: max. 1000 W (~220V AC)
Ambient light: <5~50 lux
Protection degree: IP44
• Automatically light detection
• Performance stability

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель: WT279A
Напряжение: 220-240В / 50-60Гц
Рабочий ток: 6А
Средняя нагрузка: макс. 1000 Вт (~220В АС)
Освещенность: <5~50 люкс
Степень защиты: IP44
• Автоматическое светообнаружение
• Стабильная работа

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель: WT279A
Напруга: 220-240В / 50-60Гц
Робочий струм: 6А
Середнє навантаження: макс. 1000 Вт
(~220В АС)
Освітленість: <5~50 люкс
Ступінь захисту: IP44
• Автоматичне світловиявлення
• Стабільна робота

CAUTION:
1. Before installation, please read instruction
carefully and preserve it well.
2. Only maintained and installed by qualified
electrician.
3. Keep away the heating / steaming / air
conditioning devices.
4. Don’t impact the lens with any object.

ВАЖНО:
1. Перед установкой внимательно прочитайте
и сохраните руководство по эксплуатации.
2. Фотодатчик должен быть установлен
квалифицированным специалистом.
З. Не устанавливайте вблизи нагревательных
приборов таких, как обогреватели воздуха,
кондиционеры, батареи центрального
отопления.
4. В зоне обнаружения не должно быть
подвижных или препятствующих улавливанию
объектов.

ВАЖЛИВО:
1. Перед встановленням уважно прочитайте і
збережіть керівництво з експлуатації.
2. Фотодатчик повинен бути встановлений
кваліфікованим фахівцем.
З. Не встановлюйте поблизу нагрівальних
приладів таких, як обігрівачі повітря,
кондиціонери, батареї центрального опалення.
4. У зоні виявлення не повинно бути рухомих
або перешкоджаючих уловлюванню об’єктів.

INSTALLATION:
1. Drill a 6 mm hole on the wall and fix the plastic
expansion piece in.
2. Fix the light control switch to wall by self-tapping screw.
3. Connect the wires properly as show in the
figure.
a. Connect the AC input to the load terminal
and also input terminal of sensor
b. Connect the load to the output terminal of
sensor (red).

МОНТАЖ:
1. Просверлите отверстие в стене диаметром 6
мм и закрепите дюбели.
2. Установите фотодатчик при помощи
шурупов.
3. Соедините электрические провода как
показано на схеме.
а. Соедините электрический провод
напряжения к клеммам нагрузки и входящего
напряжения.
б. Соедините провод нагрузки к клемме
выходящего напряжения.

МОНТАЖ:
1. Просвердлите отвір в стіні діаметром 6 мм та
закріпіть дюбелі.
2. Встановіть фотодатчик за допомогою
шурупів.
3. З’єднайте електричні дроти як показано на
схемі.
а. З’єднайте електричний провід напруги до
клем навантаження і вхідного напруги.
б. Підключіть провід навантаження до клеми
вихідної напруги.

Warranty:
Warranty period 6 months

Гарантийные обязательства:
Срок гарантийных обязательств 6 месяцев

Гарантійні обов’язки:
Термін гарантійних зобов’язань 6 місяців

Імпортер в Україні: ТОВ «Альві Груп Інтернешнл»,
Україна, 51272, Дніпропетровська обл.,
смт. Черкаське, вул. Лісна, 13/16
тел.: +38 (097) 815-25-87
Дата виробництва: липень 2017 р.
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