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LED pásek 12V / 24V

Stmívač
L4ETD7

L

N
Uzemně ní napájení
U ně kterých materiálů , zejména nesourodé masivní dř evo s vě tš í tlouš ť ou,
mů ž e v př ípadě použ ití napájecího zdroje s 2vodič ovým př ipojením fungovat
detekce doteku nespolehlivě . V tom př ípadě je nutné použ ít buď uzemně ný
napájecí zdroj, nebo př ipojit zemnící vodič na mínus výstupního napájecího
napě tí.

Zemnící vodič není nutné vž dy

zapojovat, viz rámeč ek.

Nastavení citlivosti
Stmívač e jsou z výroby nastavené na vysokou
citlivost. Podle druhu materiálu tedy mohou
reagovat již na pouhé př iblíž ení. Pokud tř eba pro
použ ití skrz tenč í materiály vyž adujete citlivost
niž š í, mů ž eme citlivost na pož ádání upravit. Je
to nutné provést už př i výrobě změ nou hodnoty
souč ástek na ploš ném spoji, ale mů ž eme to
udě lat i na 1ks.

Stmívač a spínač pro LED pásky do nábytku
návod k použ ití

Napájecí napě tí 10-28V DC

Maximální proud 10A@12V

7,5A@24V

Rozsah regulace 0-100%

Rozmě ry 35 x 10mm

Max.spotř eba v pohotovostním

rež imu s 1 senzorem.

0,15W@12V

0,35W@24V

Stmívač /spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do nábytku. 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.

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.

Ovládání

Krátkým dotekem se LED zapnou nebo vypnout. 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 2s 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

Rež im 1 - Po př ipojení napájení zů stává vž dy zhasnutý.

Rež im 2 - Po př ipojení napájení se automaticky rozsvítí v poslední nastavené intenzitě .

Rež im 3 - Pamatuje si stav př ed výpadkem napájení.

Stmívač e jsou z výroby nastaveny v rež imu 1. Pokud potř ebujete rež im změ nit, postupujte následovně :

1. Odpojte napájecí napě tí.

2. Zkratujte pomocí kovové pinzety nebo malého š roubováku 2 piny pod otvorem ve víč ku stmívač e.

3. Asi 5s po př ipojení napájení pásek blikne na znamení, ž e změ na probě hla.

Poč et bliknutí odpovídá právě nastavenému rež imu.

4. Uvolně te zkratované kontakty, provozní rež im je změ ně n.

Pro opě tovnou změ nu rež imu tento postup opakujte. Rež imy se př epínají cyklicky 1-2-3-1-2....atd., pro posun o 2 kroky je tedy potř eba celou proceduru

provést 2x.

INSTALACE STMÍVAČ E

Stmívač je urč en př edevš ím k zapuš tě ní do nábytku do otvoru 35mm, je mož né i upevně ní na povrch. Na straně senzoru je opatř en samolepící vrstvou.

Dů lež ité je, aby plocha senzoru byla pevně , pokud mož no bez vzduchových mezer, spojena s materiálem, skrz který má reagovat. Materiál musí být

elektricky nevodivý a nesmí být porézní, skrz pě nové porézní materiály senzor prakticky nereaguje. Lamino (dř evotř íska) mů ž e být až cca 40mm silná,

masivní tvrdé dř evo až cca 50mm, sklo cca 10mm, ale pozor, odrazová plocha zrcadla je kovová, aby senzor reagoval př es zrcadlo, je nutné odrazovou

vrstvu př ed senzorem odstranit, nejlépe vypískovat podle š ablony. Není nutné odstranit celý kruh 33mm, ale menš í propustná plocha sniž uje citlivost,

sniž uje se tak i maximální tlouš ť ka skla, skrz které bude ješ tě reagovat. Na bě ž né zrcadlo 4mm by mě l stač it kruh o prů mě ru cca 10mm.

Provedení L4ETD7H s vývody do strany Provedení L4ETD7V s př ímými vývody


