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Stavební připravenost - X-LIGHT RGB + X-TOUCH
V rámci stavební připravenosti je třeba dodržet „všeobecné pokyny pro montáž“ luxferových stěn BLOCK SYSTEMem (viz příloha SoD).

Schema zapojení X-LIGHT RGB
Zapojení X-LIGHT RGB tvárnic je velimi jednoduché.

Pro připojení X-LIGHT RGB  stěny je nutné k ní přivést husí krk s protahovacím drátem ( provázkem) o 
min. průměru 20mm z místa, kde bude umístěn stabilizovaný zdroj a ovládací elektronika. ( rozvaděč, SDK 
podhled, mont. krabice ve zdi atd.). do místa označeného ve výkrese stěny „Přívodní kabel“. Druhý husí krk 
s protahovacím drátem ( provázkem) o min. průměru 20mm 20mm z místa, kde bude umístěn stabilizovaný 
zdroj a ovládací elektronika. ( rozvaděč, SDK podhled, mont. krabice ve zdi atd.). k instalační vypínačové 
krabici, kde bude umístěn dotekový spína X-TOUCH ( DIM).

!!!!  Max. vzdálenost prostoru se zdrojem od X-LIGHT RGB stěny  musí být  max. 3m !  !!!!

 Do prostoru , kde bude umístěn stabilizovaný zdroj je nutné přivést samostatně spí-
naných AC 220V. Min. prostor pro umístění stabilizovaného zdroje je 100x200mm o 
hloubce min 60mm. Při vetších plochách z tvárnic X-LIGHT RGB je nutno konzultovat 
velikost prostoru pro umístění stabilizovaných zdrojů !!!

Při zapojení  X-LIGHT RGB skleněných tvárnic je třeba si dát pozor na dodržení správné pola-
rity připojení napájecího zdroje.
K napájení je nezbytně nutné použít STABILIZOVANÝ zdroj STEJNOSMĚRNÉHO proudu o na-
pětí DC12V ze sortimentu LUXFERY.net. V případě použití jiných napájecích zdrojů může dojít 
až ke zničení LED svítivých diod X-LIGHT RGB skleněné tvárnice.

X-LIGHT RGB - Technické parametry systému
Napájecí napětí (V) DC 12
Napájecí proud  (A/ks) 0,05
Příkon (W/ks)  0,6
Životnost (h)  50.000
Svítivost (lum/ks)  430-730
Počet LED (ks/ks)  6
Typ LED diod  SMD

V případě jakýchkoliv problémů či potřeby konzultace volejte +420 606 658 030

Legenda: 

1. husí krk (min. průměr 20mm) s protahovacím drátem 
2. Instalační krabice klasik vypínač mělký
3. Prostor pro umístění zdroje o velikosti 10x20x6 cm
4. Led svítidlo
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Stavební připravenost - X-LIGHT RGB + X-TOUCH
V rámci stavební připravenosti je třeba dodržet „všeobecné pokyny pro montáž“ luxferových stěn BLOCK SYSTEMem (viz příloha SoD).

Připojení X-TOUCH (DIM) do systému
Na senzoru jsou dvě svorkovnice( kabely). Modrá je pro připojení napájení ze 
zdroje a šedá je pro připojení LED světla nebo soustavy s diodami LED. Připo-
jení vodičů je poslední práce kolem senzoru. Po připojení napájení je senzor 
vždy ve vypnutém stavu. Pro připojení je vhodnější použít vodiče v lankovém 
provedení. Senzor je chráněn proti přepólování napájecího napětí.

Technické parametry dotekového spínače osvětlení X-TOUCH (DIM)
X-TOUCH Dotykový senzor  je unikátní zařízení pro spínání LED produktů . Vhodný pro 
instalaci do nábytku, za obkladačku, za sádrokarton, sklo, plexisklo a kamkoliv do interi-
éru s umístěním do instalační krabice. Jedinečným a moderním způsobem lze tak ovládat 
efektní osvětlení s LED, které je stále žádanější a velmi moderní.

Instalace: 
X-TOUCH Senzor (1) se nalepí oboustrannou TESSA páskou do předpřipravené instalační vypína-
čové krabice (2). Po odzkoušení nalepíme oboustrannou TESSA páskou krycí (skleněnou) destičku 
k dotykovému senzoru 

V případě jakýchkoliv problémů či potřeby konzultace volejte +420 606 658 030
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Legenda: 

1. Dotykový senzor
2. Instalační vypínačová krabice
3. Krycí (skleněná) destička

Napájecí napětí (V) 12-24V DC
Klidový proud 10 mA max
Spínací proud 4A max trvale
Rozměry  43x48x9 mm – se svorkovnicí 18 mm 
Citlivost do 3 cm – pro materiál dřevo – verze 

Verze dle citlivost 3 (A, B, C - C je nejcitlivější) 

Technické parametry
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Legenda: 

1. Připojení 220 V
2.Napájecí stabilizovaný zdroj AC220V/DC12V
3. Dotykový senzor
4. Led svítidlo


