
 

NDS1 – nástěnný dotykový 
Spínač s dotykovým  senzorem slouží k zapnutí, vypnutí  a regulace intenzity jakéhokoliv světelného či jiného 
zařízení s provozním napětím  12-24VDC 
Ovládání : : krátkým dotykem na spínač zapneme nebo vypneme zařízení, delším přidržením na spínači 
regulujeme intenzitu nahoru, po přerušení a opětovném přidržení  stmíváme . 
 
Využití : kdekoliv místo mechanického vypínače 
Upozornění ! 
Dbejte správného zapojení vstupního napětí a vyvarujte  
se zkratu vodičů. 
 
Technické parametry : 
vstupní napětí (INPUT) červený +, černý - :  
12-24VDC / max 5A 
výstup (OUTPUT) šedobílý +, bílý -:  
12-24VDC / max 5A 
12V/max 60W   24V/max 120W 
připojení: kabely délka 1m 
montáž: přilepení oboustrannou páskou 
rozměry: š 50 x v 8,5 x d 50 mm 
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