
2v1 spínač skříňový + mávnutím 
 
Infračervený senzor s možností nastavení funkce sepnutí jako skříňový spínač nebo mávnutím před 
senzorem. 
 
 
Nastavení módu se provede pomocí  
přepínače na boční straně senzoru 
 
 
 
Mód 1: mávnutím 

 Senzor funguje na systému mávnutím před senzorem, průchod napájení se zapne v ovladači mávnutím 
před senzorem a zapne připojené zařízení, pokud opět mávnete před senzorem, připojené zařízení se 
vypne. 
 
Mód 2: skříňový 

 Senzor funguje  na systému překážky před senzorem, pokud se překážka odstraní, senzor zapne 
průchod napájení v ovladači a zapne připojené zařízení, pokud se překážka vrátí zpět před senzor,  
připojené zařízení se vypne. 
 
Technické specifikace: 
 Vestavný elektrický IR přepínací snímač 
 Zatížení: 24W (12V - 2A) / 48W (24V – 2A) 
 Provozní napětí: 9,5-30VDC  
 Maximální úhel detekce: 100° 
 Maximální dosah: 7-12cm 
 
 
Pozor důležité zapojení kabelů: 
Vstup:     bílošedý +   bílý -                        
Výstup:   červený +   čený – 
V případě špatného zapojení  může dojít k poškození výrobku či jeho nefunkčnosti 
 
Instalační pokyny: 
1. Povrchová instalace 

 
 
 
 

2. Instalace zapuštěním 
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