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                                     Dotykový spínač LUX do ALU profilu s modrou LED kontrolkou 

 

Názov výrobku: 
Spínač LED do lišty KAPACITNÝ LUX D modrá 60W 5 A 12V 

 

Popis výrobku: 
Vypínač s bezdotykovým kapacitným ovládaním do lišty pre lineárne LED osvetlenie 12V DC. 

 

 Foto: Nákres:   

                                                                                                   dĺžka 50mm x šírka 7mm x výška 4mm (6mm) 

 

 Výstup 12V                                                 Vstup 12V 

 

 

Technické parametre: 
 

Vstupné napätie: 12VDC  

Max. zaťaženie: 60W  

Rozmery: 50x7x4(6) 

Výstupné napätie: 12VDC  

Max. prúd: 5A 

 

Návod na montáž: 
1. Zo strany vstupu pripájajte na kontakty vstupu prívodné vodiče podľa výkonu LED pásu (odporúčame 

dvojlinku 2x0,25 dimenzovanú pre max.4A nebo 2x0,35 dimenzovanú pre max. 6A) 

2. Zo strany výstupu pripájajte priamo na kontakty LED pásik. 

3. Pásik a vypínač vlepte do profilu. 

4. Pripojte k zdroju napätie (podľa typu lišty nezabudnite nasunúť koncovky). 

POZOR! Pripojenie 230V môže vykonávať iba osoba k tomu oprávnená. Pokiaľ máte zdroj s flexo šnúrou s 

vidlicou do zásuvky a pripojujete ho do zásuvky, osobu oprávnenú nepotrebujete. 

5. (test – nie je nutné vykonávať, ale ak áno tak v tomto bode) Lištu znehybnite a zdroj pripojte do siete 230V. 

Vypínač sa po niekoľkých sekundách nekalibruje (Počas tejto doby s lištou nesmiete pohybovať, vypínač by 

nefungoval. Pre opätovnú kalibráciu by ho bolo nutné opäť odpojiť zo siete 230V, niekoľko sekúnd počkať, 

znehybniť lištu a zdroj opäť pripojiť do siete). 

6. Lištu zakrytujte (difúzorom) a pripevnite na miesto určenia. 

7. Pripojte k zdroju napätie (platí upozornenie v bode 4.) 

Vypínač inštalujeme do lišty zo strany vstupu za zdroj 12V DC (jednosmerný, napäťový, stabilizovaný). Zo strany 

výstupu pripájajte LED pásik (max.60W). Pružinu vypínača kapacitného senzoru umiestnite pod kryt difúzoru (krycia 

lišta profilu). 

 
Návod na obsluhu: 
Rukou sa dotknite krycej lišty (difúzoru) v mieste kde je pružina čidla. Vypínač zapne alebo vypne. 
 

Likvidácia odpadu 

Dotykové spínače sú elektronické komponenty a po ich vyradení z prevádzky sa musia ekologicky zlikvidovať. 

V žiadnom prípade ich nevyhadzujte do komunálneho odpadu!!!  

Recyklujte ich v súlade zo zásadami ochrany životného prostredia podľa platnej legislatívy,  

alebo ich odovzdajte na miestach spätného odberu elektronických zariadení. 
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