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MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 
Název výrobku: 
3204029602 Vypínač a stmívač do LED profilu KAPACITNÍ LUX E 96W 8A 12V 
 
Popis výrobku:  
Vypínač a stmívač s bezdotykovým kapacitním ovládáním do profilu pro lineární LED osvětlení 12V DC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace: 
Vstupní napětí: 12VDC   Max. zatížení: 96W  Rozměry: 50x7x4(6) 
Výstupní napětí: 12VDC   Max. proud: 8A 
 
Montážní návod: 

1) Ze strany vstupu připájejte na kontakty vstupu přívodní kabel podle výkonu LED pásky 
(doporučujeme dvojlinku 2x025 dimenzovanou pro max.4A nebo 2x0,35 dimenzovanou pro max. 
6A) 

2) Ze strany výstupu připájejte přímo na kontakty výstupu LED pásek. 
3) Pásek a vypínač vlepte do profilu. 
4) Připojte ke zdroji napětí (podle typu lišty nezapomeňte nasunout koncovky). 

POZOR! Připojení 230V může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Pokud máte zdroj s flexo 
šňůrou s vidličkou do zásuvky a připojujete jej do zásuvky, osobu oprávněnou nepotřebujete. 

5) (test – není nutno provádět, ale pokud tak nyní) Lištu znehybněte a zdroj připojte do sítě 230V. 
Vypínač se po několika sekundách kalibruje (Po tuto dobu se lištou nesmí pohybovat, vypínač by 
nefungoval. Pro opětovnou kalibraci by ho bylo nutno opět odpojit ze sítě 230V, několik sekund 
počkat, znehybnit lištu a zdroj opět připojit do sítě).  

6) Lištu zakrytujte (difusorem) a připevněte na místo určení. 
7) Připojte ke zdroji napětí (platí upozornění viz. bod 4.) 

Vypínač instalujeme do lišty ze strany vstupu za zdroj 12V DC. CV. (stejnosměrný, napěťově stabilizovaný). 
Ze strany výstupu připájejte LED pásek (max.96W). Pružinu vypínače kapacitního senzoru umístěte pod kryt 
difusoru (krycí lišty profilu).  
 
Návod na obsluhu: 
Rukou se dotkněte krycí lišty (difusoru) v místě kde je pružina čidla. Vypínač zapne nebo vypne. Po přidržení 
se vypínač stmívá. 
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