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Vhodné nastavení citlivosti

Orientač ní typ a tlouš ť ka materiálu je uvedená v tabulcec výš e. Zjednoduš eně platí, ž e č ím pórezně jš í nebo méně homogenní materiál, tím hů ř e skrz

ně j proniká dielektrické pole senzoru, takž e tř eba na bukovou spárovku bude stač it niž š í citlivost než na dř evotř ískovou desku o stejné tlouš ť ce. Př i

nastavení př íliš vysoké citlivosti mů ž e senzor reagovat už jen na př iblíž ení, naopak př i př íliš nízké citlivosti nebude reagovat vů bec nebo až na celou

dlaň a jeden prst nezaznamená. Nedoporuč ujeme nastavovat vyš š í citlivost, než je nezbytně ntuné.

Př i opakovaných dodávkách vám mů ž eme stmívač e dodávat už s př ednastavenou citlivostí vhodnou pro vaš e výrobky. Pokud vám ž ádný z 5 stupň ů

nevyhovuje, mů ž eme vám citlivost naladit př esně podle vaš ich pož adavků , pokud nám k tomu dodáte materiál, pod který chcete senzory instalovat.

Maximální citlivost lze na pož ádání výrazně zvýš it a udě lat z toho prakticky bezdotykový stmívač , nicméně v tomto rež imu to nedoporuč ujeme dodávat

zákazníků m k univerzálnímu použ ití, ale výhradně na konkrétní aplikace, pro které se optimální nastavení citlivosti př esně odladí.

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

Napájecí napě tí 12-24VDC

Maximální proud 7,5A

Rozsah regulace 0-100%

Rozmě ry stmívač e (DxV) 33x11mm

Max.spotř eba v pohotovostním

rež imu př i zapnuté signalizač ní LED
18mA

Stmívač /spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do nábytku. Dotykový senzor reaguje skrz nevodivé materiály (plast, sklo, dř evo)

až do tlouš ť ky ně kolika centimetrů v závislosti na typu materiálu a nastavení citlivosti.

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.

Instalace

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 př íliš porézní, skrz pě nové porézní materiály (např . polystyren) senzor prakticky nereaguje. Více níž e v odstavci

„ vhodné nastavení citlivosti".

Ovládání

Krátkým dotekem se LED zapnou nebo vypnou. Plynule nebo skokově podle nastavení - viz tabulka níž e.Př idrž ením senzoru po dobu delš í než cca 1s

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 volitelných paramterů

Parametry zvýrazně né zeleně jsou nastavené z výroby. Pokud potř ebujete ně jaký parametr změ nit, dotkně te se ně č ím kovovým senzoru SET (tř eba

pomocí kancelář ské sponky), který je umístě n v otvoru v horní straně pouzdra stmívač e. Asi po 5 sekundách 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 pomalu blikat, odpoč ítejte

poč et bliknutí pro pož adovanou změ nu a uvolně te dotykový senzor SET. Signalizač ní LED opě t stroboskopicky zabliká a tím je změ na provedena.

Poč et bliknutí Funkce Popis

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

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.

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

6 Soft start/stop vypnutý Př i zapnutí/vypnutí se výstup okamž itě rozvítí nebo zhasne, bez plynulého př echodu.

7 Soft start/stop zapnutý Př i zapnutí/vypnutí nabíhá/dobíhá jas plynule.

8 Pamě ť jasu vypnutá Př i zapnutí vž dy nabíhá do plné intenzity

9 Pamě ť jasu zapnutá Př i zapnutí nabíhá do poslední nastavené intenzity.

10 Citlivost velmi nízká Pro sklo, plast, masivní dř evo do tlouš ť ky cca 4mm.

11 Citlivost nízká Pro sklo, plast, masivní dř evo do tlouš ť ky cca 10mm.

12 Citlivost stř ední Pro dř evo, dř evotř ísku, OSB, plasty do tlouš ť ky cca 15mm.

13 Citlivost vysoká Pro dř evo, dř evotř ísku (lamino), OSB, plasty do tlouš ť ky cca 25mm.

14 Citlivost velmi vysoká Pro pracovní dř evotř ískové desky do tlouš ť ky cca 40mm.

15 Pomalý start vypnutý Výstup se zapne podle nastavení paramatrů Soft start/stop a Pamě ť jasu ihned po prvním doteku.

16 Pomalý start zapnutý

Výstup se zapne podle nastavení parametrů Soft start/stop a Pamě ť jasub až po uvolně ní prvního doteku, nebo pokud dotek

neuvoníte do 2s, zač ne výstup poamlu nabíhat od minimální intenzity jako př i regulaci jasu a zastaví se v okamž iku uvolně ní

doteku nebo po dosaž ení maxima.


