Dotykový stmívač pro LED pásky
návod k použ ití
Jedná se o citlivé elektronické zař ízení, které pro správnou instalaci vyž aduje alespoň elementární znalosti z oblasti elektroniky a zkuš enosti
s pájením. Př ed instalací si pozorně př eč tě te tento návod!
ZÁKLADNÍ POPIS
Miniaturní stmívač /spínač je svou konstrukcí urč ený k vestavě ní do ALU profilů s LED pásky,
kde profil slouž í zároveň jako dotykový senzor. 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 4
rež imech, které jsu popsány podrobně ji níž e. Nabízí ideální ř eš ení snadného ovládání svítidla
pro kuchň ské linky.

Napájecí napě tí *

9-28V DC

Maximální proud **

7,5A

Rozsah regulace

0-100%

Rozmě ry

10x25mm
0,10W@12V
0,33W@24V

Spotř eba v pohotovostním rež imu

*) Napájecí napě tí nesmí být vyš š í, než maximální napě tí použ itého LED pásku!
**) V rež imech 3 a 4 bez stmívání je maximální proud 10A.

Vstupní napě tí DC (-)

LED pásek DC (-)

Vstup dotykového senzoru

LED kontrolka
LED pásek DC (+)
Obr.1 - Ukázka instalace do profilu
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Propojka J4 pro vyř azení LED
Obr.2 - Zapojení modulu stmívač e

Propojky J1 a J2 pro nastavení rež imu.
Pro změ nu rež imu spojte pájecí ploš ky kapkou cínu.

INSTALACE DO PROFILU
Vyvrtejte v profilu otvor o prů mě ru 2mm pro př ilož ený nerezový vrut. Nejprve si pomocí vrutu vyř ízně te v př edvrtaném otvoru závit a až poté př iš roubujte stmívač . Neutahujte
vrut př íliš velkou silou, abyste nepoš kodili ploš ný spoj! Je nutné mezi profil a stmívač vlož it izolač ní podlož ku (papír, izolač ní lepící páska), aby nedoš lo ke kontaktu mezi
profilem a elektronikou stmívač e, napájecím nebo výstupním napě tím. Kritická jsou zejména místa napojení mezi páskem a stmívač em, nechte proto izolač ní podlož ku delš í,
aby byla i pod spojem s páskem. Nepouž ívejte k pájení agresivní tavidla, kontakty jsou zlacené a postač í tavidlo obsaž ené v trubič kovém cínu. Pokud př esto tavidlo
použ ijete, oč istě te po pájení ploš ný spoj od zbytků tavidla rozpouš tě dlem na bázi alkoholu. Pájejte výhradně mikropáječ kou. Trafopáječ ka mů ž e stmívač poš kodit!
VOLBA NAPÁJECÍHO ZDROJE
Nelze použ ít př i napájení z baterie. Stmívač funguje pouze se síť ovými napájecími zdroji s dvojitou izolací. Tyto zdroje mají plastové pouzdro a pro př ipojení 230V
pouze 2 vodič e (L,N), uzemně ní (ž lutozelený vodič ) se nepř ipojuje. Doporuč ujeme napájecí zdroje Meanwell ř ady LPV/LPH.
SENZOR
Jako dotykový senzor se použ ívá ALU profil s LED páskem. Maximální doporuč ená délka profilu je 3m. Delš í profil je mož né použ ít, ale v ojedině lých př ípadech to mů ž e vést
ke zhorš ené citlivosti č i naopak k obč asnému náhodnému sepnutí. Lze použ ít i jakýkoliv jiný kovový př edmě t. Propojení senzoru a stmívač e kabelem je př ípustné, ale dbejte
na to, aby propojovací kabel byl co nejkratš í. Senzor musí být vž dy dobř e odizolován od okolí, př ímá instalace na zeď nebo na podlahu není mož ná.
AUTOMATICKÁ KALIBRACE
Stmívač by mě l fungovat na první zapojení a není tř eba ho nijak nastavovat. Citlivost je optimalizována zcela automaticky s kaž dým dotekem a nauč ené hodnoty jsou kaž dou
hodinu (poprvé po 1 hodně od zapnutí) ukládány do permanentní pamě ti a v př ípadě výpadku napájení se př i př íš tím nastavení nač tou jako výchozí. Nauč ené hodnoty lze
smazat tak, ž e zapnete LED, dotknete se senzoru a necháte dojet intenzitu do horní nebo dolní krajní hodnoty a budete senzor stále drž et, tak cca po 10s od dosž ení krajní
hodnoty LED zhasnou a obnoví se výchozí nastavení.
KONTROLNÍ LED
Na ploš ném spoji je osazena LED (na výbě r L4ETD5Y ž lutá nebo L4ETD5B modrá), která svítí trvale jako indikace př ipojení napájecího napě tí. Pokud nechcete, aby tato
LED svítila, zkratujte propojku J4 v tě sné blízkosti výstupu (+) pro LED pásek..
OVLÁDÁNÍ A ROZŠ ÍŘ ENÉ FUNKCE
Na ploš ném spoji jsou 2 zkratovací propojky J1 a J2, kterými lze nastavit 4 rež imy provozu:
1. J1 rozpojená, J2 rozpojená (standardně z výroby).
Standardní rež im stmívač e - Po př ipojení napájecího napě tí zů stává vž dy zhasnutý. Krátkým dotekem (min.0,5s) senzoru se LED zapnou nebo vypnou. Nábě h i době h je
plynulý. Př i zapnutí LED nabě hnou bě hem cca 1,5s od 0% do poslední nastavené intenzity, př i vypnutí plynule pohasnou bě hem cca 1,5s z nastavené intenzity do nuly.
Bezprostř edně po zapnutí/vypnutí je nezbytné nechat cca 1s pauzu př ed dalš ím dotekem, jinak nebude dotek zaznamenán. Tato prodleva eliminuje nechtě né opě tovné
vypnutí č i zapnutí náhodným druhým dotekem. Př idrž ením senzoru po dobu delš í než cca 3s 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. V úrovních min/max se stmívání vž dy zastaví a pro změ nu smě ru je nutné senzor vž dy na chvíli uvolnit. Pokud
senzor neuvolníte do cca 10s od dosaž ení krajní hodnoty, LED zhasnou a obnoví se výchozí nastavení citlivosti (smaž ou se ulož ené nauč ené hodnoty).
2. J1 spojená, J2 rozpojená
Pamě ť stavu př ed výpadkem napájení - Stejná funkce jako výš e, ale pamatuje si poslední stav v okamž iku výpadku napájení, který se po opě tovném př ipojení zdroje
automaticky obnoví. Svítí-li př i výpadku napájení, automaticky se po obnovení napájení rozsvítí a naopak.
3. J1 rozpojená, J2 spojená
Jednoduchý spínač - Stmívání a plynulý nábě h/době h jsou vypnuté, jedním dotekem se zapne, druhým dotekem vypne. To lze využ ít např íklad ke spínaní relé, kterým pak
mů ž ete spínat prakticky cokoliv.
4. J1 spojená, J2 spojená
Č asový spínač - Stmívání aplynulý nábě h/době h jsou vypnuté, dotekem se rozsvítí a po uplynutí nastaveného č asu automaticky vypne. Kaž dý dotek bě hem svícení resetuje
č asovač .
Č asovač lze nastavit v rozsahu 1s až 12hod.
Nastavení č asovač e:
Po př ipojení napájení poč kejte cca 1s a dotkně te se senzoru (ne vš ak pozdě ji než cca 3s po zapnutí) a drž te ho až do ukonč ení nastavení č asu. Pokud jste se dotkli ve
správný č as, pásek po krátkém č ase zač ne blikat (cca 1 záblesk za 0,7s) , kaž dý záblesk prodlouž í nastavený č as o krok dle tabulky níž e. Po odpoč ítání pož adovaného poč tu
záblesků uvolně te senzor. Nastavený č as je uchován v permanentní pamě ti i po odpojení napájení. Z výroby je nastaven na 10s
Celkem záblesků :
Hodnota 1 záblesku:
Celkový nastavený č as:

1-10

11-20

21-29

30-39

40-45

46-54

1s

5s

1min

5min

20min

1hod

10z = 10s

20z = 1min

29z = 10min

39z = 1hod

45z = 3hod 54z = 12hod

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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