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Wyłącznik bezdotykowy
WDN-04

230 V AC

Zamel Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27

tel: +48 32 449 15 00, fax: +48 32 449 15 02
e-mail: ledix@ledix.pl, www.ledix.pl

230 V AC / 0,9 W; IP20
waga: 50 g

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.ledix.pl

Wyłącznik bezdotykowy
WDN-04

Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego 
elektronicznego. 
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wyłącznik WDN-04 służy do bezdotykowego załączania i wyłączania oświetlenia. Uruchomienie wyłącznika następuje poprzez zbliżenie dłoni 
do powierzchni pod którą zainstalowany jest sensor. Taki sposób sterowania nie wymaga bezpośredniego kontaktu z sensorem. Z tego względu 
może on być zabudowany (na przykład w blacie kuchennym) i zupełnie niewidoczny dla użytkownika. Estetyka sterowania WDN-04 rekomen-
duje jego stosowanie w meblach kuchennych i łazienkowych.

Sensor wyłącznika WDN-04 wyposażony jest w przewód o długości 2,5 m. Wymiarowo przystosowany jest do montażu w otworach o średnicy 
35 mm. Sensor może być montowany w drewnie, szkle, kamieniu oraz innych materiałach z wyłączeniem tych, w których znajdują się elementy 
metalowe.

Niezależnie od materiału zaleca się aby przestrzeń nad sensorem nie była więk-
sza niż 10 mm. Pozwala to na uzyskanie możliwie największej czułości detekcji. 
Przy zalecanym osadzeniu sensora zbliżenie dłoni jest wykrywane w odległości 
od 10 do 40 mm (w zależności od materiału).

Wyłącznik WDN-04 zasilany jest napięciem 230 V AC. Posiada wyjście napięciowe o 
maksymalnej obciążalności 300 W. Dedykowany jest do sterowania oświetleniem tra-
dycyjnym (żarowe, halogenowe, świetlówki) oraz niskonapięciowym (halogenowe 12 
V AC oraz diodowe LED). Przy sterowaniu oświetleniem niskonapięciowym wymaga-
ne jest podłączenie do wyjścia WDN-04 odpowiednio dobranego transformatora lub 
zasilacza.

Wyłącznik przystosowany jest do montażu natynkowego z możliwością przykręcenia do powierzchni montażowej. Spełnia wymagane normy 
bezpieczeństwa i może być montowany na powierzchniach łatwopalnych: drewno, płyty meblowe, płyty gipsowo-kartonowe.

Cechy charakterystyczne:
• sensor przystosowany do zabudowy, niewidoczny dla użytkownika,
• detekcja zbliżenia dłoni z odległości od 10 do 40 mm,
• wymiar sensora dostosowany do standardowej otwornicy 35 mm,
• zasilanie 230 V AC,
• niski pobór mocy na czuwaniu (0,25 W) – przystosowany do pracy ciągłej,
• wyjście napięciowe 230 V AC,
• styk przekaźnika o maksymalnej obciążalności 5 A / 250 V AC,
• możliwość załączania/wyłączania dowolnego odbiornika 230 V AC,
• estetyka sterowania – rekomendowany do mebli kuchennych i łazienkowych,
• wyłącznik przystosowany do montażu natynkowego z możliwością przykręcenia do powierzchni montażowej.

Montaż
natynkowy

Montaż tylko
wewnątrz pomieszczeń

WDN-04 PL  Ver. 02

SKANUJ

dane
techniczne

Wyłącznik bezdotykowy 
TYP: WDN-04

Szczegółowa instrukcja montażu znajduje się wewnątrz opakowania

Wyprodukowano w Polsce
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Załączenie oświetlenia: zbliżenie dłoni do powierzchni pod którą zainstalowany jest sensor.
Wyłączenie oświetlenia: ponowne zbliżenie dłoni do powierzchni pod którą zainstalowany jest sensor.
Wyłącznik ma zaimplementowane funkcje, które chronią przed przypadkowym wyzwalaniem podczas szybkiego przesuwania dłoni nad powierzch-
nią pod którą zamontowany jest czujnik. Umożliwia to na przykład konserwację blatu kuchennego bez efektu przypadkowego załączania/wyłączania 
oświetlenia.

UWAGA! Podłączenie wyłącznika WDN-04 do sieci jednofazowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Czynności związane z 
instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi 
i funkcjami urządzenia.
1.  Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiednie-

go obwodu.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Podłączyć urządzenie WDN-04 do instalacji 230 V AC.
4. Podłączyć przewody odbiornika pod odpowiednie zaciski wyłącznika WDN-04 zgodnie ze schematem podłączenia.
5. Zamontować sensor w odpowiednim miejscu zgodnie ze wskazówkami „Montaż sensora”.
6. Podłączyć sensor pod odpowiednie gniazdo wyłącznika WDN-04.
7. Załączyć obwód zasilania i następnie sprawdzić poprawność działania.

• Sensor przystosowany jest do montażu w otworach o średnicy 35 mm.
• Niezależnie od materiału zaleca się aby przestrzeń nad sensorem nie była większa niż 10 mm. Pozwala to na uzyskanie możliwie największej czu-

łości detekcji. Przy zalecanym osadzeniu sensora zbliżenie dłoni jest wykrywane w odległości od 10 do 40 mm (w zależności od materiału). W razie 
konieczności (na przykład blaty kuchenne o grubościach 28 mm lub 38 mm) należy wykonać pogłębienie >18 mm lub >28 mm o średnicy 35 mm 
a następnie osadzić w nim sensor.

• Czułość detekcji zależy od materiału w którym zainstalowany jest sensor oraz głę-
bokość jego osadzenia.

• Typowo zbliżenie dłoni jest wykrywane z odległości od 10 do 40 mm.

Urządzenie WDN-04 służy do bezdotykowego załączania i wyłączania oświetlenia. Wyłącznik jest uruchamiany poprzez zbliżenie dłoni do powierzch-
ni pod którą zainstalowany jest sensor. Takie rozwiązanie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z sensorem, który może być zabudowany i zupełnie 
niewidoczny dla użytkownika. Estetyka takiego sposobu załączania / wyłączania oświetlenia rekomenduje stosowanie WDN-04 w meblach kuchen-
nych i łazienkowych. Długość przewodu sensora wynosi 2,5 m. Wymiarowo jest on przystosowany do montażu w otworach o średnicy 35 mm . Sensor 
może być montowany w drewnie, szkle, kamieniu oraz innych materiałach z wyłączeniem tych w których znajdują się większe ilości materiałów meta-
lowych. Wyłącznik WDN-04 zasilany jest napięciem 230 VAC. Posiada jedno wyjście napięciowe o maksymalnej obciążalności 5 A / 250 V AC. Stosując 
WDN-04 możliwe jest załączanie / wyłączanie tradycyjnych (żarówki, halogeny, lampy fluorescencyjne) oraz niskonapięciowych (LED, halogeny 12 V 
AC) źródeł światła. W celu sterowania źródłami niskonapięciowymi konieczne jest podłączenie do wyjścia WDN-04 odpowiedniego układu zasilacza 
lub transformatora. Wyłącznik posiada niewielkie wymiary i przeznaczony jest do montażu natynkowego z możliwością przykręcenia do powierzchni 
montażowej. WDN-04 spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i z powodzeniem można montować na materiałach łatwopalnych takich jak drew-
no, płyty meblowe i gipsowo-kartonowe. Cechy wyłącznika to:
• sensor przystosowany do zabudowy, niewidoczny dla użytkownika,
• detekcja zbliżenia dłoni z odległości od 10 do 40 mm,
• wymiar sensora dostosowany do standardowej otwornicy 35 mm,
• zasilanie 230 V AC,
• wyjście przekaźnikowe napięciowe 230 V AC,
• maksymalna obciążalność styku przekaźnika 5 A / 250 V AC,
• możliwość sterowania dowolnym źródłem światła,
• niewielkie wymiary sensora i wyłącznika,
• montaż natynkowy z możliwością przykręcenia do powierzchni montażowej.

PARAMETRY TECHNICZNE

MONTAŻ WYŁĄCZNIKA

DZIAŁANIE

MONTAŻ SENSORA

OPIS SCHEMAT

WYGLĄD

Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC

Znamionowy pobór mocy: 0,25 W – czuwanie (Standby); 0,9 W – przy załączonym wyjściu

Liczba kanałów: 1 x wyjście napięciowe 230 V AC

Parametry styku przekaźnika: 5 A dla 250 V AC (1250 VA)

Znamionowe obciążenie obwodu wyjściowego: 300 W

Długość / Średnica przewodu sensora: 2,5 m / 4 mm

Wymiary sensora: Średnica 35 mm, Grubość 11,5 mm

Przyłącze sensora: Wtyk JACK 3,5 mm

Liczba zacisków przyłączeniowych: 4

Przekrój przewodów przyłączeniowych: Do 2,5 mm2

Temperatura pracy:  -10 ÷ +55 oC

Pozycja pracy: Dowolna

Montaż wyłącznika: Natynkowy - możliwość przykręcenia do powierzchni montażowej

Stopień ochrony obudowy: IP20

Klasa ochronności: II

Wymiary: 41,5 x 95 x 27,5 mm

Waga: 50 g

Zgodność z normami: PN-EN 60669; PN-EN 61000

Przykładowe 
oprawy serii LEDIX

Sensor umieszczony 
w blacie meblowym

Zaciski wyjściowe

Osłona zacisków

Wtyk sensoraZaciski zasilania

Zasilacz serii
ZNP, ZNN lub ZNM

w wersji 14 V DC

12 V AC

Transformator serii
ETZ lub ETW

w wersji 12 V AC

Lampy 
halogenowe 12 V AC

14 V DC
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