
Komponenty pro osvětlení šatních skříní a nábytku 
 

Dodává: MeTronix   e-mail:  metronix@metronix.cz 
Masarykova 66  Internet: www.metronix.cz 
312 00 Plzeň 
tel.: +420 377 267 642 

 

 PM1- Senzor pohybu pro spínání. 
Připojí se do řídící jednotky CU2. Reaguje na pohyb dveří. 
 

Technické údaje: 
Dosah:   5 m max. Rozměry:  43 x 30 x 30 mm 
CU2 – řídící jednotka pro PM1S. Lze připojit 1nebo 2 senzory PM1 
a 1 nebo 2 zdroje. Může tedy ovládat 1 nebo 2 okruhy nezávisle. 
 

Technické údaje: 
Napájecí napětí: 12V DC 
Spínaný proud:       až 5 A – popř. i více 
Čas vypnutí:  volitelné 30 nebo 60 vteřin 
Rozměry:              89 x 55 x 23 mm 

TS01 / TSH01 – dotykový senzor pro přímé spínání LED produktů a halogenových žárovek přes 
libovolný nevodivý materiál až do tloušťky 30 mm.  
 

Technické údaje:     TS01                                  TSH01    
Napájecí napětí :   12-24V DC                         12 AC/DC 
Spínaný proud:     max. 5A                                 max. 8A 
Rozměry:       43 x 48 mm x 9 mm – se svorkovnicí 18 mm 
Verze dle citlivost 3 – A, B, C  - C je nejcitlivější (30 mm) 

PS1202C – napájecí zdroj pro LED produkty  
 

Technické údaje: 
Výstupní napětí:  12V C - stabilizované 
Výstupní proud:  2A trvale 
Rozměry:  30 x 20 x 210 mm 
Lze jej umístit přímo na hořlavou podložku – má atest  

LBM50W - LBM50WW – pevná LED lišta v barvě bílé nebo teple bílé 
 

Technické údaje: 
Napájecí napětí :   12V DC – stabilizované  
Odebíraný proud: 0,2A max 
Rozměry:  500 x 8 mm 
Je možno dodat i v barvě oranžové, červené, zelené a modré popř. RGB. 

FX300W – FX300WW – flexibilní pásek LED v barvě bílé nebo teple bílé. Lze jej stříhat 
na libovolnou délku po 5 cm 
 

Technické údaje: 
Napájecí napětí :   12V DC – stabilizované  
Odebíraný proud: 0,4A max/1m 
Je možno dodat i v barvě oranžové, červené, zelené a modré popř. RGB. 

CS01 – skříňové LED světlo – barva studená bílá 
 

Technické údaje: 
Počet LED:  24 ks     Rozměry:   85 x 34 mm  
Napájecí napětí :   12V DC – stabilizované  Příkon:    1W  
Odebíraný proud: 0,09 A  
 
L01 – krycí transparentní lišta pro LED lišty a pásky 
 
Technické údaje: 
Délka:   2,80 m 
Šířka drážky:  10,2 mm 
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