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                                                    Dotykový stmievač pre LED pásy 

Jedná sa o citlivé zariadenie ktoré potrebuje aspoň základné znalosti z oblasti elektroniky a skúseností s pájkovaním. 

Základný popis 

Miniatúrny spínač/stmievač je svojou konštrukciou určený na vstavanie do 

ALU profilu na LED pásik, kde profil slúži zároveň ako dotykový senzor.  

Funkcie soft štart/stop šetria oči, poslednú nastavenú úroveň osvetlenia 

si zapamätá aj pri prerušení napájania. Umožňuje spustenie v 4 

režimoch, ktoré sú popísané podrobne v nasledujúcich riadkoch. Ponúka  

ideálne riešenie ľahko ovládateľného svietidla pre kuchynské linky.                 *Napájacie napätie nesmie byť vyššie, ako  

                                                                                                                                                      maximálne napätie použitého LED pásu 

                                                                                                                                                    ** V režimoch 3 a 4 bez stmievača je maximálny 

                                                                                                                                                      prúd 10A 

                        

Inštalácia do profilu      

Vyvŕtajte v profile otvor o priemere 2mm pre vloženie nerezovej skrutky. Najprv si pomocou skutky vyvŕtajte v 

predvŕtanom otvore závit a až potom priskrutkujte stmievač. Neuťahujte skrutku príliš veľkou silou, aby ste nepoškodili

plošný spoj! Je nutné medzi profil a stmievač vložiť izolačnú podložku ( papier, izolačnú lepiacu pásku ), aby nedošlo ku

kontaktu medzi profilom a elektronikou stmievača, napájacím alebo výstupným napätím. Kritické sú obzvlášť miesta

napojené medzi pásikom a stmievačom, nechajte preto izolačnú podložku dlhšiu, aby bola pod spojom a aj pásikom.

Nepoužívajte k napájaniu agresívne rozpúšťadlá kontakty sú pozlátené a postačí rozpúšťadlo obsiahnuté v trubicovom 

cíne. Pokiaľ predsa rozpúšťadlo použijete, očistite po spájkovaní plošný spoj od zvyšku rozpúšťadla rozpúšťadlom na

základe alkoholu. Spájkujte výhradne mikropájkou. Trafopájka môže stmievač poškodiť.  

Voľba napájacieho zdroja 

Nejde použiť pri napájaní z batérie. Stmievač funguje iba pri napájaní sieťovými napájacími zdrojmi s dvojitou izoláciou.

Tieto zdroje majú plastové púzdro a pre pripojenie 230V jedine 2 vodiče (L,N), uzemnenie (žltozelený vodič) sa

nepripojuje. Odporúčame napájacie zdroje rady GPV alebo FTPC. 

Senzor       

Ako dotykový senzor sa používa ALU profil s LED pásikom. Maximálna doporučená dĺžka profilu je 3m. Dlhší profil je

možno použiť, iba vo výnimočných prípadoch to môže viesť k zhoršeniu citlivosti alebo naopak k občasnému

náhodnému zapnutiu. Dá sa taktiež použiť aj iný kovový predmet. Prepojenie senzoru a stmievača káblom je prípustné,

ale dávajte pozor na to, aby prepojovací kábel bol čo najkratší. Senzor musí byť vždy dobre odizolovaný od okolia,

priama inštalácia na stenu alebo na podlahu nie je možná.  

Automatická kalibrácia 

Stmievač by mal fungovať na prvé zapojenie a nie je potrebné ho nastavovať. Citlivosť je optimalizovaná úplne

automaticky s každým dotykom a naučené hodnoty sú každú hodinu (od prvej hodiny po zapnutí) ukladané do

permanentnej pamäte. V prípade výpadku napájania sa pri najbližšom spustení načítajú ako východzie. Naučené

hodnoty je možné zmazať tak, že zapnete LED, dotknete sa senzoru a necháte dôjsť intenzitu do hornej alebo do

dolnej krajnej hodnoty svetla. Pritom budete senzor stále držať, tak cca po 10s od dosiahnutia krajnej hodnoty. LED 

zhasnú a obnoví sa východzie nastavenie.       

Kontrolná LED  

Na plošnom spoji je osadená LED ( na výber je žltá alebo modrá LED), ktorá svieti ako indikácia pripojenia napájacieho

napätia. Pokiaľ nechcete, aby táto LED kontrolka svietila, preletujte prípojku J4 s výstupom (+) pre LED pásik.                                                                                     

Napájacie napätie* 3-28V DC 

Maximálny prúd** 7,5A 

Rozsah regulácie 0-100% 

Rozmery 10x25mm 

Spotreba 

v pohotovostnom režime 

0,1W pri 12V 

0,33W pri 24V 
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Ovládanie a rozšírené funkcie 

Na plošnom spoji sú 2 skratovacie prepojky J1 a J2, ktorými ide nastaviť 4 režimy: 

1.J1 rozpojená, J2 rozpojená (štandardne z výroby)  

Štandardný režim stmievača – Po pripojení napájacieho napätia zostáva vždy zhasnutý. Krátkym dotykom (min. 0,5s)

senzoru sa LED zapnú alebo vypnú. Nábeh aj pokles je plynulý. Po zapnutí LED nabehne behom cca 1,5s od 0% do 

poslednej nastavenej intenzity, pri vypnutí plynule zhasnú behom cca 1,5s z nastavenej intenzity do nuly. Bezprostredne 

po zapnutí/vypnutí je nevyhnutné nechať cca 1s pauzu pred ďalším dotykom. Pridržaním senzoru po dobu dlhšiu ako

cca 3s sa začne plynule meniť intenzita, uvoľnením senzoru sa zastaví na aktuálnej hodnote. Pri opakovanej aktivácii

stmievania sa smer stmievania otočí. V úrovniach min/max sa stmievanie vždy zastaví a pre zmenu smeru je nutné

senzor vždy na chvíľku uvoľniť. Pokiaľ senzor neuvoľníte do cca 10s od dosiahnutia krajnej hodnoty, LED zhasnú a obnoví

sa východzie nastavenie citlivosti (zmažú sa uložené naučené hodnoty).  

2. J1 spojená, J2 rozpojená  

Pamäť stavu pred výpadkom napájania – Tá istá funkcia ako vyššie, ale pamätá si posledný stav v okamžiku výpadku

napájania, ktoré sa po opätovnom pripojení zdroja automaticky obnoví. Ak svieti pri výpadku napájania, automaticky

sa po obnovení napájania rozsvieti.  

3. J1 rozpojená, J2 spojená  

Jednoduchý spínač – stmievanie a plynulý nábeh/pokles sú vypnuté, jedným dotykom sa zapne, druhým dotykom

vypne. To ide využiť napríklad ku spínaniu relé, ktorým potom môžete spínať prakticky čokoľvek.  

4. J1 spojená, J2 spojená  

Časový spínač- stmievanie a plynulý nábeh/pokles sú vypnuté, dotykom sa rozsvieti a po uplynutí nastaveného času sa

automaticky vypne. Každý dotyk behom svietenia resetuje časovač. Časovač ide nastaviť v rozsahu 1s – 12 hod.  

Nastavenie časovača- po pripojení napájania počkajte cca 1s a dotknite sa senzoru (nie však neskôr ako cca 3s po

zapnutí) a držte ho až do ukončenia nastaveného času. Pokiaľ ste sa dotkli v správny čas, pásik po krátkom čase začne

blikať ( cca 1 záblesk za 0,7s), každý záblesk predĺži nastavený čas o krok podľa tabuľky nižšie. Po odpočítaní

požadovaného počtu zábleskov uvoľnite senzor. Nastavený čas je uchovaný v permanentnej pamäti aj po odpojení

napájania. Z výroby je nastavený na 10s.  

Ekológia 

Tento symbol znamená, že tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný v bežnom domovom odpade. Až Vám prestane

slúžiť, je nutné ho predať na príslušnom zbernom dvore, ktorý zaistí jeho recykláciu. Pre informáciu, kde sa dá takýto

odpad odložiť, kontaktujte Vaše technické služby, alebo firmu, kde ste tento produkt zakúpili.  

Celkom zábleskov 1-10 11-20 21-29 30-39 40-45 46-54 

Hodnota 1 záblesku 1s 5s 1min 5min 20min 1hod 

Celkový nastavený čas 10z=10s 20z=1min 29z=10min 39z=1hod 45z=3hod 54z=12hod 
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