CÔNG TẮC CẢM ỨNG LIVOLO

DÒNG SẢN PHẨM BẬT TẮT CẢM ỨNG - KHÔNG ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

CÔNG TẮC CẢM ỨNG LIVOLO - VUÔNG

Màu sắc:
* Vàng
* Đen
* Trắng

DÒNG SẢN PHẨM BẬT TẮT CẢM ỨNG - KHÔNG ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

CẤU TẠO – QUY CÁCH SẢN PHẨM

86mm

86mm

Lưu ý: Sử dụng đế âm vuông tiêu chuẩn độ sâu tối thiểu 40mm

CÔNG TẮC CẢM ỨNG – DÒNG CHỮ NHẬT

DÒNG SẢN PHẨM BẬT TẮT CẢM ỨNG - KHÔNG ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

CÔNG TẮC CẢM ỨNG – DÒNG CHỮ NHẬT

Lưu ý: Sử dụng đế âm chữ nhật tiêu chuẩn độ sâu tối thiểu 45mm

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI DÂY CHO CÔNG TẮC MỘT CHIỀU

L: là nguồn + lửa vào Live line
L1: Ra đèn số 1
L2: Ra đèn số 2
L3: Ra đèn số 3
L4: Ra đèn số 4

❑ Khi lắp xong cần tắt toàn bộ nguồn điện để trong 3 phút sau đó
bật lại nguồn để thiết bị nhận mặt kính sau đó mới sử dụng.
❑ Trường hợp thiết bị không ổn định hãy reset lại bằng cách tắt
toàn bộ nguồn điện trong 3 phút để khởi động lại thiết bị
❑ Trường hợp đèn bị nhấp nháy khi tắt thì cần kiểm tra công suất
đèn nếu đèn dưới 15W thì cần phải lắp thêm Adaptor

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI DÂY CHO CÔNG TẮC HAI CHIỀU

L: là nguồn + lửa vào - Live line
L1: Ra đèn số 1 L2: Ra đèn số 2
L3: Ra đèn số 3 L4: Ra đèn số 4
COM là cổng kết nối 2 chiều các cổng này được kết nối với nhau
Loại có 2 cổng COM thì COM A phải đấu với COM A; COM B phải đấu
với COM B
Lưu ý: Không được đấu nối tiếp tất cả được đấu ra một điểm chung

Khi đấu nối công tắc 2 chiều với công tắc khác thì tất cả các công
tắc đầu phải đấu nối với dây lửa (như hình )
Đèn có thế kết nối với bất kỳ dây nào trên công tắc như L1/L2

Tất cả điểm đấu “COM” sẽ được kết nối với nhau trên các công tắc

❑ Khi lắp xong cần tắt toàn bộ nguồn điện để trong 3 phút sau đó bật lại nguồn để thiết bị nhận mặt kính sau đó mới sử
dụng. Vì khi lắp đặt mặt kính nếu bật tắt thử trực tiếp nhận tay nên cần reset lại
❑ Trường hợp thiết bị sử dụng không ổn định: Không bật tắt được, bất không lên, nhấp nháy đèn… hãy reset lại bằng
cách tắt toàn bộ nguồn điện trong 3 phút để khởi động lại thiết bị
❑ Trường hợp đèn bị nhấp nháy khi tắt thì cần kiểm tra công suất đèn nếu đèn dưới 15W thì cần phải lắp thêm Adaptor

