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L4EPD2B / L4EPD2Y

J
Vstupní napájecí napě tí nesmí být
vyš š í než je maximální napájecí
napě tí použ itého LED pásku.

Bezdotykový stmívač a spínač pro LED pásky 3 v 1
návod k použ ití

Miniaturní stmívač /spínač pro vestavě ní do ALU profilu s optickým senzorem př iblíž ení. Kromě základní funkce bezdotykově

ovládaného stmívač e také umož ň uje bezkontaktní spínaní osvě tlení př i otevř ení dveř í nebo využ ití jako soumrakový spínač . 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 11 rež imech,

které jsou podrobně ji popsány níž e.

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.

Vlastnosti senzoru př iblíž ení: Stmívač pozná př iblíž ení př edmě tu (ruky, dvíř ek) k senzoru pomocí detekce odrazu infrač ervených záblesků , které sám vysílá. Maximální dosah senzoru je cca 10cm.
Úhel zábě ru je cca 100°, př i použ ití mě lkého profilu a č irého difuzoru tak reaguje i na př iblíž ení z boku, což je výhodné pro spínaní osvě tlení dveř mi ve skř íni. Př i použ ití mléč ného difuzoru se dosah
trochu zkracuje. Dosah je také ovlivně n odrazivostí a plochou detekovaného př edmě tu. Př i použ ití na spínání osvě tlení dveř mi, které budou z č erného materiálu, bude pravdě podobně potř eba umístit v
dosahu senzoru ně jakou svě tlejš í plochu. Pokud po dleš í dobu (cca 15s) nedojde k oddálení, vyhodnotí stav jako chybu a resetuje se. Např . v př ípadě , ž e spustíte stmívač v profilu bez difuzoru a za
provozu difuzor nasadíte, vznikne trvalé př iblíž ení a senzor př estane reagovat, dokud se neresetuje buď automaticky nebo odpojením napájení, aby se adaptoval na nové podmínky.

Rež im 1 - Standardní stmívač
Krátkým mávnutím ruky př ed senzorem se LED rozsvítí nebo zhasnou. Nabě hnou bě hem cca 1s od 0% do poslední nastavené intenzity, př i vypnutí plynule pohasnou bě hem cca 1s z nastavené intenzity
do nuly. Př idrž ením ruky př ed senzorem po dobu delš í než cca 3s se zač ne plynule mě nit intenzita, oddálením ruky se zastaví na aktuální úrovni. Př i opě tovné aktivaci stmívání se smě r stmívaní otoč í. V
úrovních min/max se stmívání zastaví a pro změ nu smě ru je nutné ruku krátce oddálit. Dostane-li se do dosahu senzoru ně jaká trvalá př ekáž ka (např . nasatíte difuzor do profilu př es stmívač př i
zapnutém napájení), tak pokud nezmizí do 10s po dosaž ení krajní úrovně stmívání nebo po zapnutí, LED zhasnou a stmívač se resetuje. LED zů stavají po př ipojení napájení vž dy zhasnuté.
Rež im 2 - Stejná funkce jako rež im 1, ale stmívač si bude pamatovat stav př ed výpadkem napájení. Bude-li svítit v okamž iku odpojení zdroje, tak se př i př íš tím př ipojení zdroje automaticky rozsvítí.
Poslední nastavená intenzita osvě tlení (v rež imu 1 nebo 2) zů stává ulož ena v pamě ti i pro ostatní rež imys plynulým nábě hem.

Rež im 3 - Jednoduchý spínač
Stmívaní i plynulé spínání je vypnuto, s kaž dým mávnutím ruky př ed senzorem se LED okamž itě rozsvítí nebo zhasnou.

Rež im 4 - Spínač osvě tlení na dveř e
Př i př iblíž ení svě tlo zhasne, př i oddálení se rozsvítí. Detekce otevř ených dveř í probíhá jednou ze 3 mož ných metod, které se volí pomocí rež imu 12, 13 nebo 14. Podrobně popsáno níž e.
Nábě h i době h je plynulý a intenzitu osvě tlení je mož né nastavit v rež imu 1. Ta je nastavená z výroby na maximum, pokud jí chcete sníž it, tak nejprve v rež imu 1 nastavte pož adovaný jas LED a pak
př epně te do rež imu 4.
Rež im 5 - Stejná funkce jako rež im 4, ale bez stmívání. LED budou spínant okamž itě bez plynulého nábě hu do maximální intenzity bez ohledu na nastavení stmívač e.
Rež im 6 - Stejná funkce jako rež im 4, ale inverzní. Stejná funkce a nastavení jako v rež imu 4 ale funguje inverzně , takž e př i př iblíž ení se rozsvítí, př i oddálení zhasne.
Rež im 7- Stejná funkce jako rež im 4, ale bez stmívání a inverzní.

Rež im 8 - Soumrakový spínač 10 lux (Je nutné zhasnout kontrolní LED.)
Senzor př iblíž ení je neaktivní, stmívač pracuje pouze s vestavě ným senzorem okolního osvě tlení. Př i poklesu intenzity okolního osvě tlení pod 10 lux se rozsvítí plynule do poslední nastavené intenzity,
kterou lze nastavit v rež imu 1. Soumrakový spínač by nemě l být umístě n v dosahu osvě tlení, které ovládá. Tento spínač to vš ak do jisté míry umož ň uje. Instalace do stejného profilu s LED páskem je
mož ná, spínač ihned po sepnutí osvě tlení nač te novou prahovou hodnotu osvě tlení a pak zhasne až po jejím př ekroč ení, když zač ne svítat. Je ale nutné ně jakou ucpávkou oddě lit v profilu senzor od
LED, aby senzor př ijímal pouze odraž ené svě tlo zvenč í a je to použ itelné pouze pro slabš í dekorač ní nebo noč ní orientač ní osvě tlení. Pro spínání výkonného hlavního osvě tlení je nutné umístit senzor
mimo jeho dosah, nebo alespoň do místa, kde je dopad spínaného osvě tlení co nejmenš í.
Rež im 9 - Stejná funkce jako rež im 8, ale bez stmívání. LED budou spínant okamž itě do maximální intenzity bez ohledu na nastavení stmívač e.

Rež im 10 - Soumrakový spínač s nastavitelnou úrovní osvě tlení pro sepnutí. (Je nutné zhasnout kontrolní LED.)
Po př epnutí do rež imu 10 odpojte napájecí napě tí. Vyč kejte až bude š ero, př i kterém chcete, aby spínač sepnul, př ípadně vytvoř te pož adované š ero umě le a zapně te napájecí napě tí. Senzor si ihned po
prvním zapnutí ulož í do pamě ti aktuální úroveň osvě tlení jako prahovou. Pro změ nu prahové hodnoty je nutné znova př epnout do rež imu 10 a postup opakovat. Př epnutím do rež imu 8 nebo 9 se opě t
nastaví hranice 10 lux.
Rež im 11 - Stejná funkce jako rež im 10, ale bez stmívání. LED budou spínant okamž itě bez plynulého nábě hu do maximální intenzity bez ohledu na nastavení stmívač e.

Následující rež imy nejsou samostatnými funkcemi a nezmě ní aktuálně nastavený rež im, slouž í pouze k př epnutí metody detekce zavř ených dveř í. Nejprve nastavte jeden z rež imů dveř ního
spínač e 4, 5, 6 nebo 7 a potom zvolte metodu detekce. Z výroby je nastavena metoda dle rež imu 12.
Rež im 12 - Reaguje na relativní změ nu stavu, tedy na př ibliž ováni nebo oddalování dveř í. Svě tlo tedy zhasne př i prvním zjiš tě ní př ekáž ky v dosahu senzoru a rozsvítí se ihned př i oddálení o ně kolik mm.
To je nevhodné pro posuvné vícekř ídlé dveř e, odsunutí vnitř ních dveř í rozsvítí svě tlo i když vně jš í dveř e zů stanou zavř ené a pro zhasnutí je nutné vně jš í dveř e otevř ít a znova zavř ít.
Rež im 13 - Senzor si pamatuje nejvě tš í volný prostor (nejvíce otevř ené dveř e), kdykoliv zjistí aktuálně vě tš í vzdálenost, hranici pro zhasnutí podle ní posune. Zhasne vž dy př i př iblíž ení o cca 10% proti
nejvě tš í zaznamemané vzdálenosti, což ř eš í problém s posuvnými vícekř ídlými dveř mi. Pro správnou funkci je nutné ho po zapnutí nakalibrovat jedním otevř ením a zavř ením dveř í. Nevýhodou je, ž e po
výpadku elekř iny nauč enou hodnotu zapomene a vž dy se rozsvítí a nezhasne, dokud se dveř e jednou neotevř ou a nezavř ou. Výhodou je, ž e v př ípadě změ ny podmínek, tř eba posunutí pollice uvnitř
skř íně a změ ně prostoru, se snadno př ekalibruje resetem napájení.
Rež im 14 - Stejná funkce jako metoda 13, ale nauč ená mezní hodnota se ulož í do permanentní pamě ti, takž e po výpadku napájení zů stane svě tlo u zavř ených dveř ích zhasnuté. Pokud se ale změ ní
okolní podmínky, ně co se trvale př iblíž í do dosahu senzoru, nebo pů vodně hně dý vnitř ek skř íně natř ete na bílo a svě tlo se po otevř ení dveř í nerozsvítí, bude nutné ulož enou hodnotu smazat opě tovným
nastavením tohoto rež imu a otevř ením a zavř ením dveř í př ekalibrovat, což bě ž ný koncový už ivatel nebude umě t. Tuto metodu tedy použ ívejte výhradně tam, kde nemů ž ete použ ít metodu 12 a nebo 13 a
kde máte jistotu, ž e se vně jš í podmínky nezmě ní. Po nastavení této metody se spínač uspí a znova se aktivuje až po odpojení a opě tovném př ipojení napájení. To umož ň uje spínač spustit až v okamž iku,
kdy je senzor naistalován na místě a okolní podmínky se již nebudou mě nit, aby se nakalibroval správně .

Rež im 15, 16 17 - Slouž í k nastavení citlivosti pro rež imy 1 až 7, 15=vysoká, 16=stř ední, 17=nízká. Z výroby je nastavena vysoká citlivost.

LED pásek DC (-)

LED pásek DC (+)

Napájecí napě tí 6-28V DC

Maximální proud
7.5A@12V

5A@24V

Rozsah regulace 0-100%

Rozmě ry 10x28mm

Spotř eba v pohotovostním rež imu
0,06W@12V

0,12W@24V Obr.1 - Zapojení vývodů modulu

Vstupní napě tí DC (+)

Vstupní napě tí DC (-)

Obr.2 - Nastavení rež imu

Nastavení rež imu

Stmívač e jsou z výroby nastaveny v rež imu 1. Pokud potř ebujete rež im změ nit, postupujte následovně :
1. Odpojte napájecí napě tí.
2. Zkratujte pomocí kovové pinzety kontakty označ ené SET - viz obr. 2. Pozor, ať nezkratujete omylem ně co jiného!
4. Př ipojte napájecí napě tí, kontakty SET drž te stále zkratované.
3. Asi 3s po př ipojení napájení pásek zač ne blikat, poč et bliknutí odpovídá nastavenému rež imu. Chcete-li nastavit
rež im 3, nechte pásek 3x bliknout a uvolně te zkratované kontakty.

KONTROLNÍ LED
Na ploš ném spoji je osazena LED (na výbě r ž lutá nebo modrá), která svítí trvale jako indikace př ipojení napájecího
napě tí. Pokud nechcete, aby LED svítila, zkratujte kapkou cínu propojku J.

SET - propojka pro nastavení rež imu

J - propojka pro zhasnutí LED


