
0415 0616    Ovládač pre LED pásky do Al profilov (stmievač
 do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)

Dotykový stmievač / spínač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie 
funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na 
difúzora (plexi) v mieste spínača. Miesto indikuje svietiaca modrá LED.

Poznámka: Podľa hĺbky profilu (vzdálenoti medzi profilom a krycím plexi) je možno 
pružinku skrátiť, alebo naopak roztiahnuť

MONTÁŽ
1.  K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú
 zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2.  Modul s LED pásikom vložte do AL profilu.
3.  Do profilu osaďte krycie plexisklo - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale ne- 
 smie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie 
  modulu.
4.  Pružinku prípadne upravte skrátením alebo povytiahnutím.
5.  Pripojte napájacie napätie.

POUŽITIE
Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED 
kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie. 
Postupnými dotyky prepínajte medzi intenzitou svietenia 25%, 50%, 75%, 100%         
a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Funkcia:  Stmievač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupné napätie:  12 - 24 V DC
Max. prúd:  8 A
Max. výkon:  60W (12V), 120W (24V)
Indikácia:  modrá LED
Rozmery:  40 x 10 mm
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