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DIMM (62040) - ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY DO TAŚM LED 

DO MONTAŻU W PROFILACH ALUMINIOWYCH 
 
 

 

 
 

 

Prezentowany wyrób nie jest zabawką. Zanim zostanie poprawnie zamontowany, powinien pozostawać 

poza zasięgiem dzieci. Także foliowe opakowanie produktu może stanowić dla dzieci zagrożenie, dlatego 

powinno być ono umieszczone w bezpiecznym miejscu. 

  

 

Użytkownikom - konsumentom urządzeń elektronicznych nie wolno (pod groźbą kary) wyrzucać zużytego 

sprzętu łącznie z innymi odpadami. Zobowiązani są oni przekazywać go wyspecjalizowanym podmiotom zbie-

rającym. Lista punktów zbiórki dostępna jest w urzędach władz samorządowych. 

 

Przeznaczenie produktu 
 

DIMM jest wyłącznikiem – ściemniaczem służącym do 

sterowania jednokolorowymi taśmami LED o napięciu 

znamionowym 12V. Został on skonstruowany z myślą o 

umieszczeniu wraz z taśmą LED w oprawach liniowych 

zbudowanych z profili aluminiowych z plastikową 

osłonką. Większość dostępnych na rynku profili prze-

znaczonych do wklejania taśm LED-owych może 

współpracować ze ściemniaczem DIMM. 

 

Ściemniacz jest wyposażony w czujnik dotykowy, jego 

umiejscowienie wskazuje dioda świecąca zamontowana 

w centralnym punkcie urządzenia. Dotyk odbywa się 

poprzez plastikową osłonkę profilu. 

 

Na życzenie dostępna jest również wersja do taśm 24V. 

 

 

Funkcje i sposób obsługi 
 

Dotykając czujnika możliwe jest włączenie i wyłączenie 

świecenia oraz płynna regulacja jasności. 

 

Krótkie dotknięcie włącza i (naprzemian) wyłącza świe-

cenie do zera. Poziom jasności, do jakiego nastąpi włą-

czenie jest taki sam, jaki był ustawiony przed wyłącze-

niem. 

 

Dłuższe przytrzymanie powoduje płynną zmianę jasno-

ści. Zakres regulacji rozciąga się od 10% do 100% ja-

sności maksymalnej. Kierunek zmian jest automatycznie 

przełączany za każdym kolejnym przytrzymaniem czuj-

nika. Osiągnięcie limitu regulacji sygnalizowane jest 

kilkukrotnym „zamruganiem” diod. 

 

Dzięki zastosowanej w ściemniaczu metody PWM o 

wysokiej rozdzielczości regulacja przebiega idealnie 

płynnie. 

 

Rys.1. Ściemniacz DIMM - wygląd i wymiary 
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Sposób podłączenia i montażu 
 

Ściemniacz DIMM należy podłączyć i zamocować zgodnie z ry-

sunkiem 2. Kolejność czynności powinna być następująca: 
 

1. Odnaleźć oznaczenia „+” i „-” znajdujące się na płytce ściem-

niacza przy wyprowadzeniach wyjściowych (szpilkach) od 

strony elementów. Do połączenia ze ściemniaczem wybrać ten 

koniec taśmy LED, dla którego położenie plusa i minusa pasu-

je do oznaczeń przy szpilkach. Poprawną orientację  taśmy 

LED względem ściemniacza pokazuje rysunek 2a. 

2. Dobrać długość szpilek do głębokości profilu, w razie potrze-

by je obcinając. Taśma LED i ściemniacz muszą z niewielkim 

luzem mieścić się w profilu. Szpilki po założeniu osłonki nie 

mogą wypychać ściemniacza z profilu ani naciskać na taśmę 

LED. 

3. Przylutować szpilki do punktów lutowniczych na taśmie. 

4. Wsunąć taśmę wraz z dołączonym ściemniaczem. Jeśli gru-

bość ściemniacza jest mniejsza niż głębokość profilu (jak na 

przekroju z rysunku 2c), należy dobrać podkładkę, która doci-

śnie ściemniacz do plastikowej osłonki. Zaleca się aby pod-

kładka była wykonana z aluminium. Powinna się ona oprzeć 

na obudowach dwóch najwyższych elementów na płytce 

ściemniacza i nie dotykać żadnego innego podzespołu (rys. 

3c). Podkładkę należy przykleić do dna profilu. 

5. Po wykonaniu czynności z punktu 4 płaska strona ściem-

niacza musi ściśle przylegać do plastikowej osłonki profilu. 

Niewielki luz, o którym mowa w punkcie 2 powinien być wy-

tracony poprzez lekkie uniesienie końca taśmy LED w miejscu 

lutowania, a nie poprzez odsunięcie ściemniacza od plastiku. 

6. Podłączyć zasilacz do przewodów ściemniacza z zachowaniem 

właściwej polaryzacji i wypróbować działanie. W razie po-

trzeby zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie proble-

mów”. 

7. Jeśli układ działa poprawnie wkleić na stałe taśmę LED do 

profilu i założyć plastikową osłonkę (rys. 2d). 

 

 

Wymagania dotyczące profili aluminiowych  
 

Profile aluminiowe do taśm LED do współpracy ze ściemniaczem 

DIMM powinny spełniać następujące warunki: 
 

1. Szerokość wewnętrzna co najmniej 10mm. 

2. Wysokość wewnętrzna (odległość między dnem profilu a 

plastikową osłonką) co najmniej 3,2mm. 

3. Wewnętrzna powierzchnia osłonki plastikowej musi być pła-

ska na szerokości co najmniej 10mm. 

4. Grubość osłonki co najwyżej 2,5mm. 

 

Stopień przezroczystości i kolor osłonki nie mają wpływu na po-

prawność działania ściemniacza. Ze względu na efekt wizualny 

zaleca się stosowanie osłonek rozpraszających (mlecznych). 

 

 

Zalecenia dotyczące bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania  
 

Przewody doprowadzające zasilanie powinny mieć odpowiednio niską rezystancję (przekrój, długość i jakość materiału) 

stosownie do wielkości obciążenia. Przewody dołączone „fabrycznie” do ściemniacza można w razie potrzeby skrócić, ale 

nie zaleca się ich wymieniania ze względu na konieczny specyficzny sposób ich łączenia z płytką. 

 

 

Rys.2. Sposób podłączenia i montażu ściemniacza 

DIMM 
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Całkowitą długość taśmy LED, jaką można podłączyć do ściemniacza należy wyliczyć w taki sposób, aby nie został prze-

kroczony dopuszczalny prąd wyjściowy sterownika (ISEC MAX). Prąd, jaki pobierają taśmy LED podawany jest przez ich 

producenta. Dla najpopularniejszych taśm na napięcie 12V, z diodami w obudowach 3528 o gęstości 60 diod na metr wynosi 

on typowo 0,4A na metr taśmy. 

 

Stosować zasilacze przeznaczone do oświetlenia LED o stabilizowanym napięciu stałym równym napięciu znamionowemu 

taśmy LED (typowo 12V). Wydajność prądowa zasilacza musi być większa niż sumaryczny prąd nominalny wszystkich 

dołączonych modułów LED, ale nie większa niż 150% dopuszczalnego prądu wyjściowego sterownika ISEC MAX. 

 

 

Specyfikacja techniczna 
 

napięcie zasilania – dopuszczalny zakres pracy UPRI 9 ÷ 15V 

amplituda napięcia PWM na wyjściu USEC UPRI – 0.2V ÷ UPRI 

częstotliwość przebiegu PWM fSEC 244Hz 

dopuszczalny całkowity prąd wyjściowy ISEC MAX 4A 

dopuszczalna długość taśmy LED podłączonej do wyjścia 10m* 

prąd spoczynkowy ściemniacza ISTBY ≤ 20mA @ UPRI = 12V 

zakres temperatur pracy ta -10 ÷ +40°C 

zabezpieczenie przed odwrotnym dołączeniem biegunów zasilania Tak 

odporność na przeciążenie modułu 2 x  ISEC MAX przez 30 sekund 

dozwolona grubość plastikowej osłonki czujnika dotykowego ≤ 2,5mm 

dozwolony odstęp między powierzchnią czujnika a plastikowa osłonką ≤ 0,05mm 

zgodność produktu z dyrektywą RoHS Tak 

próg zabezpieczenia termicznego** tTHR 70±6°C 
* wartość orientacyjna podana dla typowej taśmy na napięcie 12V, z 60 diodami typu 3528 na każdym metrze 

** dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed awarią urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny czujnik temperatury. Wydzielenie nadmiernej ilości 

ciepła wewnątrz sterownika, jakie może być skutkiem długotrwałego przeciążenia, spowoduje wyłączenie świecenia. Przywrócenie pracy nastąpi samoczynnie po obniżeniu 

temperatury. 

 

 

Rozwiązywanie problemów 
 

Konstrukcja ściemniacza DIMM zapobiega jego uszkodzeniu nawet przy błędach w połączeniu, pod warunkiem, że użyto 

zasilacza zgodnego z podanymi wcześniej wymaganiami. Po usunięciu błędów ściemniacz powinien działać normalnie. 

 

Sterowanie ściemniaczem może działać niepewnie w ciągu 3 sekund od podłączenia zasilania. Dlatego po podłączeniu zasi-

lacza, a przed  pierwszym dotknięciem do czujnika zaleca się odczekanie kilku sekund. 

 

Jeśli ściemniacz nie działa prawidłowo, należy: 
 

1. Obejrzeć punkty połączeń ściemniacza z taśmą LED i punkty lutowania przewodów i skontrolować czy żaden z nich nie 

zwiera do metalu profilu. 

2. Sprawdzić prawidłowość podłączenia zasilacza i zmierzyć wielkość napięcia na jego wyjściu (pod obciążeniem). Wła-

ściwą polaryzację zasilania sygnalizuje zaświecenie diody LED na środku czujnika na ściemniaczu. Jeśli dioda miga lub 

napięcie jest za niskie, wymienić zasilacz, dokonując ponownego obliczenia prądu potrzebnego do zaświecenia użytej 

taśmy LED. Przejść do kolejnego punktu tylko wówczas gdy dioda świeci w sposób ciągły z normalną jasnością. 

3. Jeśli taśma LED nie daje się zaświecić w ogóle, skontrolować biegunowość połączeń szpilek ściemniacza z taśmą. Gdy 

plus ściemniacza trafia na minus taśmy, należy odwrócić taśmę i połączyć ją z drugiego końca. 

4. Jeśli mimo poprawnego wykonania połączeń taśma nadal nie świeci lub sterowanie jest niepewne, sprawdzić szczelność 

przylegania płytki ściemniacza do plastikowej osłonki. Jeśli przyleganie nie jest dokładne, należy zastosować podkładkę 

(rys 2c) lub odpowiednio zwiększyć grubość istniejącej. 

5. Skontaktować się ze sprzedawcą, podać typ użytego profilu, taśmy LED, jeśli to możliwe dołączyć dokładne zdjęcie. 

 

  

 


