
Instalační a uživatelský manuál DCT1-L4ETD7 

Dotykový Spínač/Stmívač LED pásků do skříňky 
Instalační a uživatelský manuál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Technické parametry a rozměry 

Jedná se o spínač/stmívač určený ke skryté instalaci v nábytku (například v bočnici skříňky) nebo jinde pod 
dřevěnou či skleněnou deskou, s ovládáním dotykem prstu přes tuto desku. Dotykový senzor reaguje skrz 
nevodivé (nekovové) materiály (plast, sklo, keramika, dřevo). 

Při vypnutí osvětlení přes spínač/stmívač DCT1-L4ETD7 nedochází ke galvanickému odpojení systému 
osvětlení a v pohotovostním (stand-by) režimu má systém stálý odběr (spotřebu) elektrické energie do 0,35W. 

 

Spínač/stmívač má následující parametry: 

Pracovní teplota    -10°C až +50°C 
Napájecí napětí     DC 12V až 24V 
Počet ovládaných kanálů na výstupu  1 
Vnější rozměry spínače (bez vodičů)  Ø34x9mm 
Délka přívodních vodičů   140mm 
Netto hmotnost spínače   17g (včetně přívodních vodičů délky 300mm) 
Vlastní spotřeba v pohotovostním režimu max. 0,35W 
Maximální výstupní zatížení   max. 7,5A (90W pro 12V / 180W pro 24V) 
 

2. Pokyny k instalaci  

Spínač DCT1-L4ETD7 se zapojuje mezi napájecí zdroj DC12V nebo 24V pro napájení LED pásku a LED pásek, a 
to přesně dle schémata zapojení níže. Nikdy není na škodu možnost vypnutí a galvanického odpojení celého 
systému vypínačem zapojeným ještě před napájecím zdrojem. Tento vypínač však pro funkčnost celého 
systému není nezbytný. 

Nejdříve je třeba provést mechanickou instalaci a propojení kabeláže a teprve pak připojit celý systém na 
napájecí napětí. 

Doporučuje se přenechat instalaci odborníkovi, neboť v případě mechanického nebo elektrického 
poškození stmívače neodborným či nešetrným postupem nebude uznána reklamace! 
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Elektrické zapojení spínače: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka maximální možné délky připojeného LED pásku dle použitého typu: 

Typ LED pásku: Dělitelnost pásku: 
Maximální 

připojitelná délka: 

DC12V - 60x SMD2835 / 5W (400mA) / m 50mm 18,7m 

DC12V - 60x SMD2835 / 10W (800mA) / m 50mm 9,3m 

DC12V - 120x SMD2835 / 10W (800mA) / m 25mm 9,3m 

DC12V - 60x SMD5630 / 12W (1000mA) / m 50mm 7,5m 

DC12V - 120x SMD2835 / 20W (1600mA) / m 25mm 4,6m 

DC12V - 60x SMD5630 / 24W (2000mA) / m 50mm 3,7m 

DC24V - 60x SMD2835 / 5W (200mA) / m 100mm 37,5m 

DC24V - 120x SMD2835 / 10W (400mA) / m 50mm 18,7m 

DC24V - 240x SMD2835 / 10W (400mA) / m 25mm 18,7m 

DC24V - COB480 / 12W (480mA) / m 50mm 15,5m 

DC24V - 120x SMD2835 / 20W (800mA) / m 50mm 9,3m 

DC24V - 240x SMD2835 / 22W (900mA) / m 25mm 8,3m 

 
Maximálně lze přes spínač DCT1-L4ETD7 spínat proudovou zátěž 7,5A. Celkovou délku připojeného pásku je 
nutno tedy spočítat dle wattáže jednotlivých typů LED pásků (dle tabulky výše). 

 

 

Mechanické umístění spínače: 

Pro instalaci Spínače/Stmívače DCT1-L4ETD7 vyberte vhodné skryté místo, které bude dostupné na dosah ruky 
uživatele. Tímto místem může být bočnice či dno skříňky, ochranná čelní deska stěny nad pracovní deskou 
kuchyňské linky, nebo jiné chráněné místo. Spínač je možné zafrézovat do desky, nebo jej přilepit na zadní 
stranu desky (je vybaven samolepkou). 

Důležité je, aby plocha senzoru byla pevně, pokud možno bez vzduchových mezer, spojena s materiálem, skrz 
který má reagovat. Materiál musí být elektricky nevodivý a nesmí být porézní (skrz pěnové porézní materiály 
senzor prakticky nereaguje). Ochranná deska musí být z nekovového materiálu (dřevo, plast, sklo, keramika). 

Lamino (dřevotříska) může být až 40mm silná, masivní tvrdé dřevo až 50mm, sklo tloušťky do 10mm. Pokud je 
spínač aplikován na zadní stranu zrcadla, musí být v místě dotyku odstraněna kovová vrstva ze zrcadla. 

Pokud je spínač zafrézován do desky, je třeba vyfrézovat otvor Ø35x9mm a do něj pečlivě spínač zasunout. 
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3. Nastavení spínače 

Spínač/Stmívač DCT1-L4ETD7 je možné nastavit do tří různých režimů, pokud jde o paměť při výpadku či 
odpojení napájecího napětí: 

1 Po připojení napájení zůstává osvětlení vždy zhasnuté (defaultní nastavení z výroby) 

2 Po připojení napájení se osvětlení automaticky rozsvítí v poslední nastavené intenzitě 

3 
Spínač si pamatuje stav před odpojením napájení a po připojení napájení bude osvětlení v 
posledním nastaveném stavu 

 
Postup nastavení režimu: 

1. Odpojte napájecí napětí 

2. Zkratujte pomocí kovové pinzety nebo malého šroubováku kontakty pod otvorem ve víčku spínače 

3. Připojte napájecí napětí 

4. Během 5 sekund po připojení napájení LED pásek 1x/2x/3x blikne na znamení, že změna proběhla (počet 
bliknutí odpovídá právě nastavenému režimu) 

5. Uvolněte zkratované kontakty, provozní režim je změněn 

Změna režimu probíhá cyklicky (1-2-3-1-2-3....), proto například pro posun z režimu 1 na režim 3 (o 2 kroky) je 
třeba celý postup nastavení provést 2x po sobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pokyny k obsluze 

Ovládání (zapínání či vypínání, nebo stmívání) LED pásku se provádí dotykem prstu nebo dlaně na desku v místě, 
kde je pod deskou instalovaný spínač DCT1-L4ETD7. 

Krátkým dotykem se spíná nebo vypíná osvětlení LED pásku a přidržením se plynule stmívá nebo rozjasňuje 
osvětlení od 0 do 100% (plný svit). 

Po odpojení napájecího napětí a jeho znovupřipojení bude osvětlení v takovém stavu, jak je spínač nastaven 
v jednom z režimů dle kapitoly 3. 

 

5. Možné problémy a jejich řešení 

U některých materiálů může v případě použití napájecího zdroje s dvouvodičovým připojením fungovat 
detekce doteku nespolehlivě. V takovém případě je nutné použít buď uzemněný napájecí zdroj, nebo připojit 
mínusový vodič mezi napájecím zdrojem a spínačem na ochranný vodič (zemnící kolík) elektrické sítě. 

Zkracovací kontakty 
pro nastavení 


