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Vstupní napájecí napě tí nesmí být vyš š í než je maximální napájecí napě tí použ itého LED pásku.

Mechanické ovládací tlač ítko se př ipojí mezi kontakty GND a S. Na tř etím kontaktu je ješ tě k dispozici napájecí napě tí 5V
(max.50mA), které lze využ ít pro napájení jiného ovládacího prvku, např . dotykového senoru L4ETS1, který má na
výstupu mezi GND a S tranzistor NPN s otevř eným kolektorem nebo př ímo logické úrovně , kde úroveň L<1V a H>3,5V.
Úroveň L je ekvivalentní stisku tlač ítka.

Stmívač a spínač pro LED pásky (L4EXD1N)

návod k použ ití

Miniaturní stmívač /spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do ALU profilů s LED pásky. Nemá vlastní ovládací tlač ítko, ale

př ipravené kontakty pro př ipojení libovolného externího tlač ítka, dotykového senzoru L4ETS1 nebo jiného ovládacího prvku, který má

na výstupu tranzistor s otevř eným kolektorem. 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.

ALTERNATIVNÍ SOFTWARE

Pro magnetické spínač e
Na vyž ádání dodáme s programem pro magnetické spínač e pro spínání svě tel př i otevř ení dveř í, š uplíku a pod. Magnetické spínač e se
pak zapojují mezi kontakty GND a S, př i zapojení více magnetických spínač ů se spínač e zapojují do série.

ZÁKAZNICKÉ VARIANTY
Na př ání mů ž eme dodat tyto moduly s upraveným softwarem pro konkrétní potř eby vaš eho projektu. Je mož né využ ít až 4 ř ídící vstupy
vč etně analogového ř ízení, takž e lze udě lat např . verzi ř ízenou napě tím 0-5V (po př idání odporového dě lič e 0-10V), nebo ovládání více
tlač ítky s rů znou funkcí a pod. Kaž dá úprava je mož ná i v kusovém množ ství.

Ovládání
Krátkým zkratováním GND a S (stisk tlač ítka, úroveň L) 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. (Automatický start v rež imu 2 a 3 je okamž itý, respektivě se zpož dě ním cca 0,2s od př ipojení napájení.)
Př idrž ením talč ítka (úroveň L) po dobu delš í než cca 3s se zač ne plynule mě nit intenzita, uvolně ním tlač ítka (úroveň H) 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 vž dy cca 1s setrvá pro usnadně ní nastavení maximálního výkonu nebo minimální spotř eby.

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 kontakty označ ené GND a S.
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.

Vstupní napě tí DC (-)

Vstupní napě tí DC (+)

Obr.1 - Zapojení vývodů modulu stmívač e

Kontakty pro př ipojení tlač ítka nebo

jiného ovládacího prvku.

Zhora dolů : GND | Signál | +5V

LED pásek DC (-)

LED pásek DC (+)

Napájecí napě tí 10-28V DC

Maximální proud
10A@12V

7,5A@24V

Rozsah regulace 0-100%

Rozmě ry 10x25mm

Spotř eba v pohotovostním rež imu
0,07W@12V

0,22W@24V


