
  
  

  
Bezdotykový 

vypínač 

12/24V – 

katalogové číslo 00234  

  

Charakteristika produktu:  

  

Pohybový senzor slouží k bezdotykovému zapínání a vypínání LED osvětlení v hliníkových systémech 

a profilech Kluś. Vypínač vysílá cyklické impulzy infračerveného záření a měří sílu odraženého signálu. 

Pokud je pod vypínač umístěna ruka v odpovídající vzdálenosti, infračervené záření se od ní odrazí zpět 

do senzoru. Bude-li síla odraženého signálu v odpovídající intenzitě, výstup z vypínače se změní na 

opačný. Tím dojde k zapnutí nebo vypnutí osvětlení. Protože je infračervené světlo emitované v dané 

frekvenci, je vypínač odolný na jiné signály, vysílané např. z dálkových ovladačů, lamp nebo ze slunce. 

Na spodní straně vypínače je přilepená destička, která zajišťuje stabilní montáž a dodatečné chlazení 

vypínače montovaného k profilu.   

  

Použití:  

  

Bezdotykový vypínač nalezne své uplatnění v prostorách, které vyžadují nejvyšší stupeň hygieny, např. 

operační sály a laboratoře. Garantuje maximální bezpečí v případech zapínání a vypínání osvětlení 

pohybem ruky, např. v koupelně. Bezdotykový vypínač zajišťuje vysoký komfort při práci v kuchyni, 

protože umožňuje rychlé a bezpečné ovládání osvětlení v průběhu práce se znečištěnými rukami.   

  

Poznámka:  

  

• Nedoporučujeme instalovat bezdotykový vypínač do bezprostřední blízkosti sporáku nebo 

tepelných zdrojů. Horký vzduch má jiný součinitel lomu světla a může způsobit samovolné 

přepínání bezdotykového vypínače.  

• Není vhodné umístit bezdotykový vypínač do blízkosti záclon nebo jiných předmětů, které by 

mohly svým pohybem ovlivnit funkci vypínače.   

• Destičku vypínače je zakázáno ohýbat, protože to může způsobit jeho poškození.  

• V době, kdy bude LED osvětlení zapnuté bezdotykovým vypínačem a dojde k vypnutí napájení, 

bude po jeho opětovném spuštění svítidlo uvedeno do stavu vypnuto.   

  

Technická specifikace:  

Funkce  vypínač on/off  

Pracovní napětí  12 – 24V  

Maximální proud  4A, 48W/12V; 98W/24V  

Příkon v režimu STANDBY               0.02W/12V;  0.04W/24V 

Rozměry                43 x 11 (10.8) x 3 (s lepicí páskou)  

Vzdálenost detekce pohybu v závislosti od difuzoru  3 – 8cm  

Pracovní teplota  -20°C - +55°C  

Vypínač je připraven  3s po zapnutí napájení  

Produkt je v souladu s normou RoHS.  
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