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Univerzální dotykový stmívač a spínač pro LED pásky
návod k použ ití

Napájecí napě tí 12-24VDC

Maximální proud 2x4A / 1x 7,5A

Rozsah regulace 0-100%

Rozmě ry stmívač e 10x30mm

Max.spotř eba v pohotovostním

rež imu př i zapnuté signalizač ní LED
20mA

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 ovládat jednobarevné i CCT LED pásky.

Vstupní napě tí DC (+)

Vstupní napě tí DC (-)

LED pásek DC (-)

LED pásek DC (+)

Senzor

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

viditelně označ uje kruhový dotykový bod. Je mož né nastavit 13 rů zných barev podsvícení. Maximální tlouš ť ka materiálu, skrz který senzor reaguje, je

cca 4mm, podle nastavené citlivosti. 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

Způ sob ovládání se liš í podle nastavených parametrů , postup nastavení je popsán na druhé straně návodu.

Společ né pro vš echna nastavení:

Krátkým dotekem se LED zapnou nebo vypnou. Př i zapnutí LED plynule nabě hnou z 0% do poslední nastavené intenzity, př i vypnutí plynule pohasnou

z nastavené intenzity do nuly. Delš ím př idrž ením senzoru, když LED svítí, 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. V úrovních min/max se stmívání zastaví a pro změ nu smě ru je nutné senzor krátce

uvolnit.

Jednokanálový stmívač

Standardní stmívač pro jednobarevné LED pásky. Výstupy 1 a 2 spojte do jednoho. Pokud pásek zapojíte pouze na jeden výstup, bude maximální

proud omezen na 4A. Doporuč ujeme výstupy propojit v kaž dém př ípadě .

Standardní stmívač CCT (CTA)

Dvojdotekem, respektive pokud se kdykoliv bě hem fáze plynulého zapínání nebo vypínání znova dotknete senzoru, nábě h/době h se př eruš í, jas se vrátí

na poslední nastavenou intenzitu a zač ne se mě nit teplota chromatič nosti. Uvolně ním senzoru, nebo v krajní poloze, se změ na zastaví. Př i opě tovné

aktivaci se smě r změ ny otoč í. Jas LED je udrž ován př i změ ně teploty chromatič nosti konstantní, souč et pomě ru teplá/studená je vž dy 100.

Rozš íř ený stmívač CCT (CTA)

Aktivace změ ny teploty chromatič noti je stejná, jako u standardního rež imu CCT, ale změ na probíhá jinak a umož ň uje nastavit souč et obou kanálů na

200 a využ ít tak maximální výkon LED pásku. Nejprve zač ne intenzita prvního kanálu stoupat z aktuální hodnoty na 100%, potom i druhý kanál na

100%, pak první kanál na 0%, poté souč asně první kanál z 0% na 100% a druhý ze 100% na 0%, tato fáze je tedy stejná, jako u standardního CCT

rež imu, jakmile dojde k prohození obou kanálů , celý cysklus se zač ne opakovat, dokud senzor neuvolníte. Po ukonč ení změ ny teoploty je aktuální stav

vž dy jako 100% jasu, bez ohledu na to, jaký byl nastavený jas př ed zahájením změ ny teploty.

Stmívaní do teplé (Dim-to-warm)

Teplota chromatič nosti se mě ní automaticky v závislosti na nastaveném jasu. Nelze jí mě nit manuálně . Od 100% do 50% je nastavená denní bílá, oba

kanály jsou nastavené na stejnou intenzitu. Od 50% do 25% ubývá studená, od 25% níž e už svítí jen teplá bílá.

Dalš í funkce

Společ ná nastavení, která se uplatň ují bez ohledu na zvolený rež im.

Autostart

Když je autostart vypnutý, tak př i zapnutí napájení zů stavají LED vypnuté. Je mož né aktivovat buď automatický autostart, který LED rozsvítí nebo

nerozsvítí, podle toho, v jakém stavu byly př ed výpadkem napájení, nebo permanentní, který LED rozsvítí vž dy po zapnutí napájení.

Podsvě tlení senzoru

Senzor je podsvě tlený RGB LED, která umož ň uje zvolit 13 rů zných barev. Dále je mož né nastavit chování této LED.

- Aktivní - LED bez doteku svítí, př i doteku nesvítí, př i regulaci jasu bliká rychle, př i změ ně teploty bliká pomalu.

- Negativní - LED bez doteku svítí, př i doteku zhasne.

- Pozitivní - LED bez doteku nesvítí, př i doteku se rozsvítí.

- Vypnutá - LED je trvale vypnutá. S výjimkou signalizace v menu nastavení.

- Zapnutá - LED je trvale zapnutá.

- Indikace stavu - LED svítí, pokud svítí LED pásek.

Citlivost senzoru

Pokud to není nutné, tř eba kvů li silně jš ímu materiálu, skrz který má senzor reagovat, tak citlivost nemě ň te.

Pomalý start

Je-li tato funkce zapnutá, tak rozsvě cení LED nezač ne ihned po doteku senzoru, ale až po jeho uvolně ní a pokud senzor podrž íte delš í dobu, tak bez

ohledu na poslední nastavenou intenzitu se LED zač nou rozsvě cet pomalou změ nou intenzity od 0% a zastaví se, jakmile senzor uvolníte.

Prohození kanálů

Pokud kvů li odliš nému poř adí barev na CCT pásku funkce stmívání do teplé chybně stmívá do studené, tak aktivace této funkce vymě ní výstupy, aby

stmívání bylo správné.

Pamě ť posledního jasu

Vypně te, pokud nechcete, aby si stmívač po vypnutí pamatoval poslední nastavený jas a vž dy po zapnutí nabíhal do maxima.

Obr.1 - Zapojení vývodů modulu stmívač e
Senzor pro nastavení

LED pásek DC (-)



Prohození kanálů Barva LED

Vypnuto č ervená

Zapnuto ž lutá

Nastavení parametrů
Nastavení parametrů se aktivuje pomocí druhého dotykového senzoru na ploš ném spoji, kulatá ploš ka označ ená SET. Pomocí kovové pinzety,

š roubováklu, kancelář ské sponky a pod. se dotkně te senzoru SET a drž te ho, dokud podsvě tlovací LED stroboskopicky nezabliká. Pozor, ať omylem

nezkratujete na senzor napájecí napě tí, to stmívač okamž itě znič í! Tím se dostanete do první úrovně menu, opakovaným dotekem hlavního

senzoru vyberte barvu LED, která odpovídá barvě paramteru, který chcete mě nit. Poté se krátce dotkně te senzoru SET, podsvě tlovací LED opě t krátce

stroboskopicky zabliká a rozsvítí se podle barvy aktuálně nastaveného parametru právě zvolené polož ky menu. Opakovaným dotekem hlavního

senzoru vyberte barvu pož adované hodnoty a volbu potvrď te krátkým stiskem senzoru SET. Podsvě tlovací LED opě t krátce stroboskopicky zabliká,

nastavené změ ny se ulož í a stmívač se př epne zpě t do pracovního rež imu s nově nastavenými parametry. Pokud př i výrobě stále použ íváte jednu

stejnou volbu, stač í si zapamatovat posloupnost 2 barev. Výchozí hodnoty nastavené z výroby jsou označ ené teč kou. Př i dodávkách v násobcích 50ks

(1 výrobní plato), mů ž eme dodávat stmívač e př ednastavené podle preferencí zákazníka.

Hlavní menu Barva LED

Rež im stmívač e č ervená

Autostart ž lutá

Rež im LED zelená

Barva LED azurová

Citlivost senzoru modrá

Pomalý start rů ž ová

Prohození kanálů fialová

Pamě ť posladního jasu bílá

Rež im stmívač e Barva LED

Jednokanálový č ervená

Standardní CCT ž lutá

Rozš íř ené CCT zelená

Stmívání do teplé azurová

Autostart Barva LED

Vypnutý č ervená

Permanentní ž lutá

Automatický zelená

Rež im LED Barva LED

aktivní č ervená

negativní ž lutá

pozitivní zelená

vypnutá azurová

zapnutá modrá

indikace stavu rů ž ová

Citlivost senzoru Barva LED

Nízká č ervená

Základní ž lutá

Stř ední zelená

Vyš š í azurová

Vysoká modrá

Velmi vyskoká rů ž ová

Pomalý start Barva LED

Zakázaný č ervená

Povolený ž lutá

Pamě ť posledního jasu Barva LED

Vypnutá č ervená

Zapnutá ž lutá

Barva LED

13 rů zných barev, výchozí bílá.
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Vyrábí a servis zajiš ť uje:
LED4est, s.r.o.
Na Hradč anech 536
Roudnice nad Labem
CZ - 413 01
DIČ : CZ28663187

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.

TIP
Společ ně se stmívač em je dodáván také cca 1cm kousek

bílé buž írky. Ta je urč ena k vlož ení do stř edu pruž inky, kde

slouž í jako difuzor pro podsvě tlovací RGB LED, aby se

podsvě tlovací barva lépe promíchala a ohranič ila. Pruž inka

senzoru pak nevrhá na difuzor spirálový stín, který je navíc

př i víceslož kové barvě vícebarevný. Buž írku je nutné

patř ič ně zkrátit tak, aby po vlož ení do ALU profilu konč ila

pod difuzorem a nebránila tak stlač ení pruž inky.

CHYBOVÝ STAV

Pokud stmívač nereaguje a bliká č ervená podsvě tlovací LED, znamená to, ž e stmívač detekuje trvlaý dotek a ani po opakovaném automatickém

restartu a rekalibraci senzoru nedoš lo k nápravě . To znamená, ž e se buď pruž inka ně kde dotýká ALU profilu nebo obecně č ehokoliv jiného než difuzoru

a parametry elektrody kapacitního senzoru jsou tak mimo mě ř itelný rozsah, nebo je senzor vadný.


