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Vstupní napě tí DC (+)

Vstup pro ř ízení 0-10V

Vstup pro tlač ítka nebo magnetické spínač e

Vstupní napě tí DC (-)

Kontakt pro změ nu rež imu

Nastavení rež imu
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 kusu kabelu kontakt SET a GND. Viz obr.2
3. Asi 5s po př ipojení napájení pásek zač ne pomalu blikat, poč et bliknutí odpovídá
nastavenému rež imu. Chcete-li nastavit rež im 4, nechte pásek 4x bliknout a uvolně te
zkratované kontakty.

Svorkovnice: Pevný drát je mož né do svorkovnice př ímo zasunout. Pro př ipojení ohebných
vodič ů , nebo pro uvolně ní vodič ů , je nutné svorkovnici uvolnit pomocí š roubováku stlač ením
páč ky v místě vyznač eném prolisem - viz obr.1.

Obr.1 - Zapojení vývodů modulu

Stlač it pro uvolně ní kabelu

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

Univerzální stmívač a spínač pro LED pásky 4 v 1 (L4EXD2)

návod k použ ití

Miniaturní stmívač /spínač , který je mož né ovládat rů znými způ soby. Buď jako stmívač ovládaný tlač ítkem nebo senzorem L4ETS1

nebo potenciometrem nebo napě tím 0-10V, nebo magnetickým kontaktem jako spínač osvě tlení př i otevř ení dveř í. Svou konstrukcí je

urč ený k vestavě ní do ALU profilů s LED pásky, ale mů ž eme dodat i provedení zataž ené v buž írce pro volé ulož ení. Ovládací prvky se

př ipojují na pájecí kontakty. Funkce soft start/stop š etř í oč i, poslední nastavenou úroveň osvě tlení si pamatuje i př i př eruš ení napájení.

Umož ň uje provoz ve 6 rež imech, které jsou podrobně ji popsány níž e.

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.

Rež im 1 - Standardní stmívač
Mezi kontakty GND a S se př ipojuje libovolné tlač ítko nebo tranzistor s otevř eným kolektorem. Je mož né př ipojit více tlač ítek paralelně .
Krátkým stiskem tlač ítka (zkratováním GND a S) 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.
Př idrž ením tlač ítka po dobu delš í než cca 3s se zač ne plynule mě nit intenzita, uvolně ním tlač ítka 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 tlač ítko krátce
uvolnit.
Rež im 2 - Standardní stmívač s automatickým rozsvícením
Funkce je stejná jako v rež imu 1, ale po př ipojení napájení se vž dy automaticky rozsvítí do poslední nastavené intenzity
Rež im 3 - Standardní stmívač s automatickým rozsvícením s pamě tí stavu př ed vypnutím
Funkce je stejná jako v rež imu 1, ale pamatuje si, zda byl v okamž iku odpojení napájení rozsvícený a po př ipojení napájení se podle
toho buď automaticky rozsvítí do poslední nastavené intenzity, nebo zů stane zhasnutý.

Rež im 4 - Magnetický spínač na dveř e
Mezi kontakty GND a S se př ipojuje libovolný jazýč kový kontakt, který je př i př iblíž ení magnetu (zavř ené dveř e) sepnutý. Je mož né
zapojit více magnetických spínač ů do série. Lze použ ít i mechanické mikrospínač e. Př i otevř ení dveř í se obvod př eruš í a svě tlo se
plynule rozsvítí, př i sepnutí pak plynule zhasne.
Rež im 5 - Magnetický spínač na dveř e s automatickým vypnutím
Stejná funkce jako v rež imu 4, ale pokud zapomenete zavř ít dveř e, tak svě tlo automaticky po 10 minutách zhasne. Opě t se rozsvítí po
zavř ení a otevř ení dveř í.

Rež im 6 - Analogový stmívač
Ř ízení potenciometrem: Potenciometr se př ipojuje mezi kontakty +5V, S a GND. Na kontakt S se př ipojuje jezdec. Doporuč ujeme
hodnoty 10kW až 50kW. Jas LED pak kopíruje polohu potenciometru.
Ř ízení napě tím: Ř ídící napě tí 0-10V se př ipojuje mez kontakty GND a V. Jas LED pak odpovídá ř ídícímu napě tí, 0V=0%, 5V=50%,
10V=100%. Lze použ ít i napě tí 0-5V, které se př ipojí místo vstupu V na vstup S. Pak 5V=100%.

GND, propojeno se vstupem (-)

Výstup 5VDC pro napájení L4ETS1 nebo potenciometru

Obr.2 - Změ na rež imu

LED pásek DC (-)

LED pásek DC (+)

Napájecí napě tí 10-28V DC

Maximální proud
9A@12V

6A@24V

Rozsah regulace 0-100%

Rozmě ry 10x50x5mm

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

0,22W@24V


