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Montážny návod DML Combo senzor
KOMBINÁCIE VOLITEĽNÝCH PROGRAMOV:
Univerzálnosť tohto zariadenia umožňuje naprogramovať 3 rôzne prevádzkové 
kombinácie.

PROGRAM 1: 
Otvorením akýchkoľvek z 3 dverí sa rozsvietia všetky pripojené svietidlá. 
PROGRAM 2: 
Otvorením dverí OUT 1 sa zapne svietidlo v skrini OUT 1. Otvorením 
akýchkoľvek dverí OUT 2 alebo OUT 3 sa zapnú svietidlá v skriniach OUT2 a 
OU 3. 
PROGRAM 3: 
Pri otvorení akýchkoľvek dverí sa zapne svietidlo pripojené na senzor za týmito 
dverami. 

PROGRAMOVANIE COMBO SENZORA:
Pre výber nového operačného programu použite pero alebo ceruzku, stlačte 
a podržte tlačidlo SELECT (vybrať), svietidlá k nemu pripojené začnú blikať v 
nasledovnom poradí:
2x bliknutie indikuje, že bol vybraný PROGRAMME 2 (držte tlačidlo stlačené)
1x bliknutie indikuje, že bol vybraný PROGRAMME 2 (držte tlačidlo stlačené)
3x bliknutie indikuje, že PROGRAMME 3 bol znovu vybraný. Akonáhle je 
vybraný program rozpoznaný (záleží od počtu bliknutí), môžete tlačidlo SELECT 
pustiť. Teraz svietidlá pripojené ku combo senzoru zostanú svietiť na približne 2 
sekundy a potom zablikajú podľa zvoleného programu. Teraz je programovanie 
combo senzoru dokončené.

TEST FUNKČNOSTI: 
Pred konečnou inštaláciu nábytku vykonajte prosím test funkčnosti. 
Predídete tým zbytočnej demontáži už namontovaných skriniek. 
Keď je dokončená inštalácia a zapojenie senzorov a svietidiel, je možné vykonať 
celkovú kontrolu pomocou testu funkčnosti nasledovne:
a) presná sekvencia na výstupe (OUT-1, OUT-2, OUT-3)
b) počet pripojených zariadení
c)  prítomnosť pripojených senzorov a či tieto detekujú objekty/dvere, na ktoré sú 

naviazané
d) úplný kontakt medzi senzorom a svietidlami, ku ktorým je pripojený
e) aktuálne uložené programy, bez ich spustenia. 

Pre aktiváciu testu funkčnosti použite pero alebo ceruzku, stlačte tlačidlo 
SELECT (vybrať) na približne 1 sekundu (min. 0,25 / max. 2,5 sekundy). Keď 
tlačidlo pustíte, 3 svietidlá pripojené ku príslušným senzorom sa zapnú v 
nasledovnom poradí: OUT1-OUT2-OUT3, OUT1-OUT2 ..... Kompletný úkon 
trvá približne 0,75 sekundy. Ak jeden z 3 výstupov nemá pripojené svietidlo, čas 
zapnutia ostatných bude trošku odlišný. Teraz pri zatvorení alebo privretí dverí 
bližšie k jednému z 3 senzorov, napr. CH1, svietidlo pripojené k výstupu OUT1 
zostane svietiť a vypne sa v stanovenom poradí. Rovnako sa bude situácia 
opakovať aj pri zakrytí senzorov CH2 a CH3. 
Pre ukončenie testu funkčnosti stlačte a držte stlačené tlačidlo SELECT (vybrať) 
minimálne 1 sekundu. Zariadenie dokončí sekvenciu OUT1-OUT2-OUT3, 
zapne všetky svietidlá na približne 2 sekundy a potom zablikajú podľa aktuálne 
nastaveného programu.

PREVÁDZKA:
Combo senzor je riadiaca jednotka, ktorá je v kombinácii s pripojenými 
senzormi schopná riadiť 3 svietidlá (alebo skupiny svietidiel) a ktorá 
môže pracovať pri napätí 12 V DC alebo 24 V DC. Do riadiacej jednotky 
je možné pripojiť až tri senzory, ktoré môžu pracovať nezávisle alebo v 
kombinácii s ostatnými. Riadiaca jednotka môže byť umiestnená vo vnútri 
skrine, kuchynskej linky, veľkých zásuvkách, atď. Rozsvieti svietidlo ihneď 
po otvorení dverí a vypne ho do 5 sekúnd po zatvorení dverí. Ak senzor 
nedetekuje zatvorenie dverí viac ako 30 minút, vypne pripojené svietidlo/á. 

K dispozícii sú tri typy senzorov, ktoré môžu byť použité na Combo senzor:
a) zapustený snímač (d = 10 mm) 
b) senzor pre povrchovú montáž 
c) senzor pre povrchovú montáž s uhlom snímania 20° 

Maximálne použiteľné zaťaženie je 2,5A čo znamená, že v prípade, že je 
Combo senzor napájaný 12 V DC, maximálny použiteľný výkon bude 30W, 
zatiaľ čo v prípade, že je napájaný 24 V DC, maximálny použiteľný výkon 
bude 60W. Celé zaťaženie môže byť pripojené len na jeden výstup. 

POZOR: 
Uistite sa, že súčet zaťažení na jednotlivých výstupoch Combo senzora 
nepresahuje celkový maximálny výkon (skontrolujte štítkové hodnoty výkonu 
pripojených svietidiel). Pripájajte svietidlá len s napájacím napätím, ako 
je napätie, ktorým je napájaný Combo senzor a dajte pozor, aby neboli 
pripojené svietidlá s rôznym napájaním (12V DC a 24V DC). Domus line 
garantuje záruku na výrobok len vtedy, ak je napájaný zdrojom ktorý 
dodala. Uistite sa, že podmienky prostredia, v ktorých má byť zariadenie 
inštalovaná sú vhodné. Zapojenie Combo senzoru a svietidiel by mal urobiť 
kvalifikovaná osoba.

Zariadenie s izolačnou triedou III. Napájanie musí byť: 
bezpečný transformátor (v nadväznosti na normy EN61558-2 
ALEBO EN-61347-2-2) 230/12V.

Vhodné na zástavbu do nábytku. Zariadenie je určené 
pre montáž na povrchy materiálov, u ktorých nie je známa 
horľavosť (napr. drevo).

Z dôvodu ochrany životného prostredia nevyhadzujte tento 
výrobok do smetných nádob spolu s ostatným domovým 
odpadom, ale odovzdajte ho na zberných miestach k tomu 
určených!
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Schéma zapojenia DML Combo senzor

Schéma programovania DML Combo senzor

3 individuálne dvere
spínajú naraz všetky svietidlá

3 individuálne dvere
spínajú 2 okruhy svietidiel

3 individuálne dvere
spínajú 3 individuálne svietidlá


