2kanálový stmívač a spínač pro LED pásky
s promě nnou teplotou chromatič nosti
návod k použ ití

L4ESD8 / L4ESD8EX

Miniaturní stmívač /spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do ALU profilů s LED pásky. 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 rů zných rež imech.
Napájecí napě tí

7-28V DC

Maximální proud

2x 4A

Rozsah regulace

0-100%

Rozmě ry

LED pásek 1 DC (-)

Vstupní napě tí DC (-)

LED pásek 2 DC (-)

Vstupní napě tí DC (+)

LED pásek DC (+)

10x50mm

Spotř eba s vypnutou kontolní LED

8,6mA

Spotř eba se zapnutou kontrolní LED

13,2mA

Obr.1 - Zapojení modulu stmívač e. Provedení s tlač ítky nebo pro př ipojení externích tlač ítek.

Vstupní napájecí napě tí nesmí být vyš š í než maximální napájecí napě tí použ itého LED pásku.
Stmívač je dodáván buď v provedení pro externí tlač ítka (L4ESD8EX) nebo s tlač ítky bez hmatníků (L4ESD8). Hmatníky je nutné objednat samostatně
a jsou k dispozici v rů zných rozmě rech. Na objednávku od 100ks je mož né osadit i jiné typy tlač ítek.
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Rež im 1 - Dva nazávislé stmívač e
Tlač ítko S1 ovládá výstup 1, tlač ítko S2 výstup 2. Krátkým stiskem se rozsvítí nebo zhasne. Př idrž ením se mě ní jas.
Rež im 2 - Standardní stmívač s promě nnou teplotou chromatič nosti (nastaveno z výroby)
Tlač ítkem S1 se krátkým stiskem rozsvítí/zhasnou oba kanály, př idrž ením se mě ní jas obou kanálů př i zachování teploty chromatič nosti.
Tlač ítkem S2 se mě ní teplota chromatič nosti př i zachování nastaveného jasu. Tento rež im neumož ň uje nastavit oba kanály na maximální jas souč asně ,
souč et jasu obou kanálů je tedy vž dy 100%, tedy např . 50:50, 10:90, 0:100.
Rež im 3 - Rozš íř ený stmívač s promě nnou teplotou chromatič nosti
Tlač ítkem S1 se krátkým stiskem rozsvítí/zhasnou oba kanály, př idrž ením se mě ní jas zvoleného kanálu.
Tlač ítkem S2 se př epíná ovládaný výstup. Po rozsvícení tlač ítkem S1 je vž dy nastaveno stmívání obou výstupů souč asně . Opakovaným stiskem se
př epíná cyklicky >výstup 1>>výstup 2>>oba výstupy>>výstup 1>>... Aktuálně nastavený výstup signalizuje modrá LED poč tem krátkých probliknutm.
1 bliknutí=oba výstupy, 2 bliknutí=výstup 1, 3 bliknutí=kvýstup 2. Stmívání obou výstupů souč asně udrž uje nastavený pomě r výkonu obou výstupů . Př i
př epnutí do nastavení samostatného kanálu se celkový jas resetuje na hodnotu 100%. Nastavujete vž dy maximální výkon zvoleného kanálu, bez
ohledu na to, jak jste mě li nastavený jas obou kanálů př ed př epnutím do rež imu nastavení jednotlivých kanálů . Pro využ ití maximálního výkonu je proto
nutné alespoň jeden kanál nastavit na 100%.
Automatické zapnutí po př ipojení napájení
Autostart 1 - vž dy vypnuto - (nastaveno z výroby) Po př ipojení napájení zů stává výstup vž dy vypnutý.
Autostart 2 - vž dy zapnuto - Po př ipojení napájení se výstup vž dy automaticky rozsvítí.
Autostart 3 - pamě ť stavu př ed výpadkem napájení - Pamatuje si stav v okamž iku výpadku a po obnovení napéjení se podle toho zapne nebo
nezapne.
Nastavení indikač ní LED
LED rež im 1 - vž dy vypnutá - (nastaveno z výroby) Kromě probliknukí př i změ ně kanálu v rež imu 3.
LED rež im 2 - aktivní - LED svítí jsou li výstupy vypnuté. Je-li ně který kanál zapnutý, LED nesvítí. Př i změ ně jasu nebo barvy LED bliká.
LED rež im 3 - vž dy zapnutá - Pouze indikace př ipojeného napájení. V rež imu 3 př i změ ně kanálu problikne.
Změ na nastavení - tlač ítko S1=rež im, tlač ítko S2=autostart, obě tlač ítka souč asně =rež im LED
Odpojte napájecí zdroj, stiskně te př ísluš né tlač ítko a př ipojte napájení, drž te stále stisknuté tlač ítko, po cca 5s zač ne blikat modrá LED. Poč et bliknutí
odpovídá zvolenému rež imu, chcete li např . nastavit rež im 2, nechte LED 2x bliknout a uvloně te tlač ítko.

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.
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