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Upozornění!!!

* Nedoporučujeme instalovat bezdotykový MICRO spínač nad varnou desku. Horký vzduch může způsobit samovolné 
spuštění senzoru.

* Nedoporučujeme instalovat bezdotykový MICRO spínač v blízkosti záclon. Průvan vzduchu může pohnout závěsem
a v důsledku toho spustit senzor.

* Neohýbejte základnu (desku plošného spoje) bezdotykového MICRO spínače, mohlo by dojít k poškození zařízení.
* Zapnutí/vypnutí hlavního napájení způsobí, že rozsvícená LED zařízení ovládaná bezdotykovým MICRO spínačem se 

vypnou.

Bezdotykový MICRO spínač je určen pro aplikace, které vyžadují velmi vysoké hygienické standardy, jako jsou: 
laboratoře, nemocniční operační sály.
Bezdotykový MICRO spínač zaručuje bezpečnost při rozsvěcování světla v koupelně mokrýma rukama nebo v jakékoli 
jiné aplikaci, kde se nebudete chtít vypínače fyzicky dotýkat. Bezdotykový MICRO spínač poskytuje komfort například při 
práci v kuchyni, protože umožňuje rychlé a bezpečné spuštění osvětlení při práci, často s neumytýma rukama.

DATA SHEET
Bezdotykový MICRO spínač - číslo produktu 00234

Charakteristika produktu

Bezdotykový MICRO spínač (pohybový senzor) je navržen pro použití v lineárních LED svítidlech KLUŚ. Bezdotykový MICRO spínač 
funguje jako aktivní reflexní fotoelektrická buňka. Zařízení pravidelně vysílá sérii infračervených paprsků a měří sílu odraženého 
signálu. Pokud přiblížíte ruku k senzoru v určité vzdálenosti, budou se infračervené paprsky odrážet směrem zpět k senzoru. Při 
správné intenzitě odraženého signálu spínač zapne nebo vypne zdroj světla.
Spínač má pozvolný náběh do maximální intenzity a opačně, což snižuje efekt oslnění při zapnutí světla.
Protože infračervený paprsek je vyzařován na určité frekvenci, spínač nereaguje na signály z jiných zdrojů světla, jako jsou lampy 
nebo slunce.
Na spodní straně bezdotykového MICRO spínače je oboustranně lepicí teplovodivá páska pro snadnou a bezpečnou instalaci do 
LED profilů KLUŚ.

Použití
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spínač on/off
12 - 24 V DC
4 A, 48 W/12 V; 98 W/24 V
0,02 W/12 V;  0,04 W/24 V
43 mm x 11 mm x 3 mm
3 - 8 cm 
-20 °C ... +55 °C
3 sekundy po zapnutí hlavního napájení

Technické specifikace

Funkce
Voltáž
Maximální proud, výkon
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
Rozměry
Detekovaná vzdálenost v závislosti na druhu difuzoru
Rozsah provozní teploty
Připraveno pracovat

Schéma zapojení

Pokyny pro kalibraci

Bezdotykový spínač má funkci automatické kalibrace provozních parametrů
• !!!Parametry se nastavují automaticky při každém připojení napájecího napětí!!!
• Kalibrace by měla probíhat po instalaci bezdotykového MICRO spínačem do LED profilu spolu s nasazeným 

difuzorem.
• Pokud proběhla kalibrace bez nasazeného difuzoru nebo byl difuzor vyměněn, odepněte a poté znovu připojte 

napájecí napětí, aby mohla proběhnout kalibrace pro nové parametry.
• Úspěšné dokončení kalibrace bude systém signalizovat jedním nebo třemi rychlými zabliknutími světelného zdroje.

*Vyhrazujeme si právo měnit a upravovat naše produkty.
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