
*) POZOR, tato verze je pouze na 12V. Na vyž ádání mů ž eme toto provedení na 24V upravit, ale je to vykoupeno ztrátou odolnosti vů č i př epólování napájecího

napě tí. Nová univerzální verze pro 12/24V bude k dispozici ke konci roku 2020.

Dotykový stmívač a spínač pro LED pásky
návod k použ ití

Napájecí napě tí 12VDC*

Maximální proud 7,5A

Rozsah regulace 0-100%

Rozmě ry stmívač e 10x30mm

Max.spotř eba v pohotovostním

rež imu př i zapnuté signalizač ní LED
18mA

Miniaturní stmívač /spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do ALU profilů s LED pásky. Dotykový senzor reaguje skrz nevodivé

materiály (plast, sklo, dř evo). Funkce soft start/stop š etř í oč i, poslední nastavenou úroveň osvě tlení si pamatuje i př i př eruš ení napájení

a umož ň uje provoz ve 3 rež imech, kdy po př ipojení napájení je buď vž dy vypnutý, vž dy zapnutý nebo si pamatuje stav v okamž iku

výpadku napájení.

Vstupní napě tí DC (+)

Vstupní napě tí DC (-)LED pásek DC (-)

LED pásek DC (+)

Tento symbol znamená, ž e tento výrobek nesmí být zlikvidován s bě ž ným
domovním odpadem. Až Vám př estane slouž it, je nutné jej př edat př ísluš né
sbě rně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad
odlož it, kontaktujte Vaš e technické služ by, nebo firmu, kde jste tento produkt
koupili.

Obr.1 - Zapojení vývodů modulu stmívač e

Senzor

Kapacitní senzor je tvoř en pruž inkou, skrz kterou svítí signalizač ní LED a př es transparentní materiály, jako je např . difuzor ALU profilu pro LED pásky,

viditelně označ uje kruhový dotykový bod. Jsou dodávány 2 rů zné barvy LED (modrá a ž lutá) a v př ípadě potř eby lze LED vypnout - viz níž e. Maximální

tlouš ť ka materiálu, skrz který senzor reaguje, je cca 3mm. Výš ka pruž inky je cca 8mm a je nezbytné, aby mě la s difuzorem stabilní kontakt a souč asně

se nikde nedotýkala hliníkového profilu. Pokud máte hlubš í profil, je mož né pruž inku mírně natáhnout, aby dosáhla až k difuzoru

Ovládání

Krátkým dotekem se LED zapnou nebo vypnou. Nábě h i době h je plynulý. Př i zapnutí LED nabě hnou bě hem cca 1s od 0% do poslední nastavené

intenzity, př i vypnutí plynule pohasnou bě hem cca 1s z nastavené intenzity do nuly.

Př idrž ením senzoru po dobu delš í než cca 3s se zač ne plynule mě nit intenzita, uvolně ním senzoru se zastaví na aktuální úrovni. Př i opě tovné aktivaci

stmívání se smě r stmívaní otoč í, takž e pokud př ejedete pož adovanou intenzitu, rychle se mů ž ete vrátit o pár kroků zpě t. V úrovních min/max se

stmívání zastaví a pro změ nu smě ru je nutné senzor krátce uvolnit.

Nastavení rež imu automatického rozsvícení, rež imu signalizač ní LED a citlivosti.

Stmívač e jsou z výroby nastaveny v rež imu 1 pro autostart, 4 pro signalizač ní LED a 10 pro citlivost. Pokud potř ebujete rež im změ nit, dotkně te se

sezoru SET na ploš ném spoji, buď př ímo prstem, nebo př es ně jaký vodivý př edmě t, tř eba pomocí kovové pinzety. Asi po 5s signalizač ní LED krátce

stroboskopicky zabliká na znamení, ž e zač íná změ na rež imu. Pokud LED pásek svítil, tak zhasne. Po krátké pauze zač ne signalizač ní LED blikat,

odpoč ítejte poč et bliknutí pro pož adovanou změ nu (viz tabulka níž e) a hned uvolně te dotykový senzor SET. Signalizač ní LED opě t stroboskopicky

zabliká a tím je změ na provedena.

Senzor pro změ nu rež imu

Poč et bliknutí Funkce Popis

1 Autostart vypnutý Po př ipojení napájení je LED pásek vž dy zhasnutý. Nastaveno z výroby.

2 Autostart zapnutý Po př ipojení napájení se LED pásek vž dy rozsvítí do poslední nastavené intenzity.

3 Autostart automatický Po př ipojení napájení se LED rozsvítí do poslední nastavené intenzity, pokud svítil v okamž iku odpojení napájení.

4 LED aktivní Signalizač ní LED bez doteku svítí, př i doteku nesvítí a př i regulaci jasu bliká. Nastaveno z výroby.

5 LED negativní Signalizač ní LED bez doteku svítí, př i doteku nesvítí.

6 LED pozitivní Signalizač ní LED bez doteku nesvítí, př i doteku svítí.

7 LED vypnutá Signalizač ní LED je trvale vypnutá. S výjimkou signalizace př i změ ně rež imu.

8 LED zapnutá Signalizač ní LED je trvale zapnutá. S výjimkou signalizace př i změ ně rež imu.

9 Citlivost nízká Nízká citlivost senzoru, použ ijte pouze pokud dochází k nechtě nému spínání tř eba od vodní páry a pod.

10 Citlivost stř ední Standardní citlivost senzoru pro vě tš inu aplikací. Nastaveno z výroby.

11 Citlivost vysoká Vysoká citlivost senzoru, použ ijte pouze u silně jš ích materiálů , pokud se standardní citlivostí š patně reaguje.

12, 13, 14 Citlivost velmi vysoká Dalš í 3 stupně zvýš ené citlivosti, mů ž e reagovat již jen na př iblíž ení. Nedoporuč ujeme pro standardní aplikace.


