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L4EPIR2L

Pohybový spínač pro LED pásky do profilů
návod k použ ití

*) Napájecí napě tí nesmí být vyš š í, než maximální napě tí použ itého LED pásku!

ZÁKLADNÍ POPIS

Spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do ALU profilů s LED pásky. Jedoduchá konstrukce a snadné nastavení
pouze základních parametrů zaruč uje spolehlivost a bezoproblémové ovládání pro vš echny koncové už ivatele.

INSTALACE DO PROFILU

Provední L4EPIR2L je urč eno pro mě lké profily s hloubkou min.5mm, L4EPIR2H pak pro profily s hloubkou 10mm.
Senzor nainstalujte do profilu tak, aby fresnelova č oč ka vyč nívala nad povrch profilu. Utopením senzoru do profilu
sniž ujete úhel zábě ru. Do difuzoru vyvrtejte pro senzor otvor o prů mě ru 10mm. Ploš ný spoj je nutné podlepit silně jš í
izolač ní páskou, aby se vývody senzoru, vyč nívající nepatrně nad povrch spodní strany ploš ného spoje, o profil
nezkratovaly.

NASTAVENÍ

Po př ipojení napájecího napě tí trvá cca 5-10s než se senzor "zahř eje" a zač ne reagovat. Př epínač S1 a S2 př pínejte
pomocí tenkého š oubováku, párátkem, hrotem jehly nebo š pič atou pinzetou.

Citlivost: Př epínač em S2 nastavíte buď nízkou nebo vysokou citlivost pohybového senzoru. V poloze ON, př i pohledu
jako na obr.1 v poloze dole, je nastavena vysoká citlivost.
Soumrakové č idlo: Př epínač em S1 se nastaví soumrakový spínač . V poloze ON, př i pohledu jako na obr.1 v poloze
dole, je soumrakový spínač zapnutý a senzor reaguje pouze za tmy. Ve horní poloze (OFF) reaguje vž dy bez ohledu na
okolní osvě tlení.
Č as sepnutí se nastavuje pomocí otoč ného trimru. V krajní poloze na doraz ve smě ru hodinových ruč ič ek je nastaven
nejkratš í č as, na doraz proti smě ru hodinových ruč ič ek je nastaven nejdelš í č as. Stupnice je logaritmická - viz obr.2.

Napájecí napě tí * 5-28V DC

Maximální proud 7,5A

Dosah č idla max. 3m

Úhel zábě ru 120°

Nastavení č asu cca 8s....75min

Rozmě ry 10x38mm

Spotř eba v pohotovostním rež imu 0,04W@12V

0,08W@24V

Obr.2 - Polohy trimru pro nastavení č asu

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 a umístě ní ovládacích prvků

LED pásek DC (-)

Př epínač S2

Vstupní napě tí DC (+)

Vstupní napě tí DC (-)

Př epínač S1

LED pásek DC (+)

Č idlo pohybu s fresnelovou č oč kouSnímač okolního osvě tlení

Trimr pro nastavení č asu

cca 12s

cca 1min cca 4min cca 18min

Krajní poloha - cca 8s Krajní poloha - cca 75min

cca 45min


