
 

Vypínač s plynulou regulací svitu pro LED pásky 
 

TOL - 01 S   (12V / 24V) 
 
 

 
    

 

 

Modul TOL-01S je určen ke snadnému ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití 

v hliníkových profilech určených pro montáž LED pásků, ale použití je možné i v jiných vhodných kovových 

profilech, které zároveň slouží jako chladiče pro LED pásky i samotné zařízení. 

 

 

 

Základní vlastnosti a funkce spínače 
                       

 Tlačítkové ovládání 
 Plynulý náběh svitu po zapnutí a doběh svitu po vypnutí  
 Možnost okamžitého rozsvícení / zhasnutí  
 Možnost nastavení libovolné intenzity svitu 
 Paměť posledně nastaveného svitu 
 3 režimy výchozího svitu (vypnuto, poslední stav, zapnuto) 
 Fyziologická korekce průběhu svitu na citlivost lidského oka 
 Velmi malé rozměry modulu 

 

 

Technické parametry 

 
Typické napájecí napětí:  12V DC   (24V DC u 24V verze) 

Maximální napájecí napětí:  15V DC   (25V DC u 24V verze) 

Max. proud LED pásku:  5A 

Maximální zátěž:  60W 

Typ řízení:  PWM 

Rozsah regulace:  0-100% 

Spotřeba v pohotovostním stavu: <0,1W    (<0,2W u 24V verze) 

Rozměry:  10 x 25mm 

 

Montáž a připojení 

Pomocí oboustranné lepící pásky či montážního silikonového tmelu přichyťte modul TOL-01S v důkladně 

odmaštěném profilu. Pro přiletování LED pásku a přívodních vodičů zdroje k modulu doporučujeme použít 
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mikropájecí stanici. Dbejte na správnou polaritu (viz. následující obrázek) a dejte pozor, aby nedošlo 

k záměně vstupu pro napájecí napětí s výstupem pro připojení LED pásku. MODUL PÁJEJTE VŽDY PŘI 

ODPOJENÉM NAPÁJECÍM NAPĚTÍ ! V opačném případě nebo při nesprávném zapojení může dojít k 

poškození modulu. Pro napájení použijte výhradně stabilizovaný napájecí zdroj určený pro LED pásky nebo 

alespoň spínaný stabilizovaný zdroj pro komerční použití. 

 

                                                                                                                                                                                   

Provozní stav  - ovládání 

Po připojení napájecího napětí zůstávají připojené LED zhasnuté (nastaveno z výroby). Krátkým stiskem 

tlačítka se LED plynule rozsvítí na uživatelskou úroveň (z výroby je uživatelská úroveň nastavena na 

maximální jas). Dalším krátkým stiskem tlačítka dojde k plynulému zhasnutí LED. Uživatelskou úroveň je 

možno nastavit v rozsahu od 1 do 100% a to delším držením tlačítka (cca. nad 0,5 s). Během úpravy 

uživatelské úrovně dochází k plynulé pozvolné změně svitu LED jistým směrem (k obrácení směru dojde vždy 

s každým dalším uvolněním a následným držením tlačítka). Po dosažení požadované úrovně svitu je nutno 

tlačítko uvolnit. Uživatelská úroveň je tím nastavena a v paměti zůstává i po přerušení napájecího napětí. 

 

Změna režimu výchozího svitu 

Po připojení napájecího napětí se modul chová dle jednoho ze tří možných režimů výchozího svitu. Změnu 

režimu lze provést následovně: odpojit nap. napětí od modulu, stisknout a podržet tlačítko na modulu, 

připojit nap. napětí k modulu, počkat až proběhne indikace nového režimu (1 až 3 bliknutí) a uvolnit tlačítko. 

Režim výchozího svitu se tímto změní. Počet bliknutí odpovídá číslu zvoleného režimu: 

1 - Vypnuto (nastaveno z výroby) - po připojení nap. napětí modul zůstane vždy ve vypnutém stavu 

2 - Poslední stav - po připojení napětí se modul dostane do stavu v jakém byl před jeho odpojením  

3 - Zapnuto - po připojení nap. napětí  modul vždy sepne a LED pásek se plynule nebo okamžitě rozsvítí 

                     (vhodné pro vypínání osvětlení vypínačem zapojeným na primární (síťové) straně nap. zdroje) 

 

Režim okamžitého rozsvícení / zhasnutí 

Vytvořením cínové propojky na pinech integrovaného obvodu (viz. obrázek níže) lze dosáhnout okamžitého 

rozsvícení, resp. zhasnutí LED pásku po stisknutí tlačítka (vypnutí náběžné i doběhové rampy). 

 

 


