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česká výroba kvalita prioritou

unikátní funkce jednoduchost a detaily

Představte si osvětlení, které můžete ovládat 
dálkovým ovladačem Vaší televize. Nebo barevné 
LED svítidlo ovládané jediným tlačítkem. Tohle 
naše ovladače umí. A přitom jsou neuvěřitelně 
malé a schované přímo v liště osvětlení.

Propracovaný software je srdcem všech našich 
ovladačů. Myslíme na jednoduchost ovládání 
a nezapomínáme na detaily, jako je paměť  

uchovávající nastavení i po výpadku proudu 
nebo skutečně plynulé světelné přechody.

Za kvalitou našich výrobků si 
stojíme. Pro výrobu našich 

ovladačů používáme 
součástky, které zvládnou i 

náročný provoz. Třeba 
tlačítka tlačítkových ovladačů 
vydrží až 10 milionů stisků. 

Všechny naše ovladače LED 
osvětlení jsou kompletně 
vyvinuty a vyrobeny v České 
republice. Díky tomu můžeme 
zaručit jasný a srozumitelný 
manuál i bezproblémovou 
komunikaci a servis.

schodišťové ovladače 7
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12 V

15 V

5 A

0 - 100 %

48 mW

15 x 10 mm
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0 - 100 %

48 mW

15 x 10 mm















Typické napájecí napětí

Maximální napájecí napětí

Maximální proud LED pásku

Rozsah regulace

Spotřeba v pohotovostním stavu

Rozměry

Technické parametry

Přizpůsobení svitu lidskému oku

Uživatelský jas s pamětí

Plynulé přechody úrovní jasu

Nastavení min. / max. jasu

Nastavení chování po zapojení

Nastavení způsobu ovládání

Paměť nePaměť nezávislá na napájení

Klíčové vlastnosti
SOL-02SOL-01

SROVNÁNÍ 
DOTYKOVÝCH OVLADAČŮ

dotkněte se
světla

Dotykové spínače řady SOL slouží ke komfortnímu 
ovládání napěťových LED pásků. Jsou určeny pro 
zapuštěnou montáž například do stolů, skříněk, 
zárubní jako „neviditelný“ ovladač, který je 
propojen s LED páskem, tvořícím designové 
osvětlení. Ovladače je  možné také osadit do 
difuzoru vyšších hliníkových profilů. Neocenitelnou 
výhodouvýhodou je odolnost proti stříkající vodě dle 
specifikace IP64, která umožňuje bezpečné 
osazení ovladačů do míst se zvýšenou vlhkostí, 
jako jsou koupelny či kuchyně. Ovladače řady SOL 
mají řadu komfortních funkcí, kterými se dají 
přizpůsobit jakémukoli použití nebo požadavkům 
uživatele.

Ovladač SOL-01 tvoří základ nabídky 
dotykových (senzorových) ovladačů 
Rozsvítíme. Nabízí komfortní ovládání 
designového LED osvětlení při zachování 
minimálních možných rozměrů. Jediným 
dotykem plynule zapnete, nebo vypnete 
osvětlení. Dlouhým podržením prstu na 
ovladačiovladači pak regulujete jas, jehož 
nastavenou intenzitu si ovladač pamatuje. 
To vše v miniaturním těle, jehož velká část 
je zapuštěná přímo v nábytku.

dotyk...  a svítí!SOL-01
Stejné tělo, více možností. Ovladač SOL-02 
přejímá základní funkce z modelu SOL-01, 
ale navíc nabízí uživatelské menu, jehož 
prostřednictvím lze snadno nastavit 
minimální a maximální jas, způsob ovládání 
ovladače nebo také zvolit, co má ovladač 
udělat po zapnutí napájení (například po 
výpadvýpadku elektrického proudu). Na výběr 
jsou 4 možnosti - vypnuté či minimální 
osvětlení, osvětlení na maximum, osvětlení 
na 50 %, nebo uživatelem nastavený jas.

kolik funkcí umíš...SOL-02
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dotykové ovladače



Tlačítkové ovladače řady TOL jsou navrženy k zabudování přímo do 
hliníkového profilu LED osvětlení. Jejich předností jsou kompaktní 
rozměry, kvalitní zpracování a unikátní funkce.  K dispozici je 5 modelů 
ovladačů od základních modelů, až po modely s pokročilými funkcemi, 
jako jsou široké možnosti nastavení nebo ovládání libovolným dálkovým 
ovladačem třeba od televize či rádia.

jedno tlačítko
všechny funkce

Tlačítkový ovladač TOL-01 S navazuje na základní modul TOL-01. Při zachování stejných funkcí 
ovladače TOL-01 se nám podařilo zmenšit rozměry na polovinu - modul je dlouhý pouze 2,5 cm, 
takže nezabírá cenné místo v hliníkovém profilu a ten je tak pro osvětlení využitý v maximální 
míře. Stejně jako modul TOL-01 má i ovladač TOL-01 S funkci plynulých přechodů jasu, možnost 
uživatelského nastavení intenzity světla i paměť nastavení nezávislou na napájení. U modelu 
TOL-01 S můžete navíc zvolit, zda po připojení k napájení zůstane osvětlení vypnuté, nebo se 
rozsvítí.

miniaturizace v praxiTOL-01 S

TOL-01 je základním modelem modelové řady tlačítkových ovladačů do lišty Rozsvítíme. Tento 
pouze 5 cm dlouhý a 1 cm široký ovladač v sobě ukrývá základní komfortní funkce pro svícení 
LED svítidlem. Rozsvěcení a zhasínání je stejně jako u ostatních tlačítkových ovladačů velmi 
plynulé a přizpůsobené lidskému oku. Intenzitu světla je možné regulovat jednoduchým 
držením tlačítka. Uživatelem nastavený jas si ovladač uchovává ve vnitřní paměti, takže ho není 
potřeba po případném výpadku proudu znovu nastavovat.

DOSTUPNÉ VERZE

TOL-01 S 12
(napájení 12 V)

TOL-01 S 24
(napájení 24 V)

základní řešení pro každéhoTOL-01
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Je stejný jako TOL-02, ale přesto jiný. Lepší. Zásadní inovací modelu TOL-02 IR je možnost 
ovládání libovolným dálkovým ovladačem, který máte doma. Modulů LED osvětlení, které se 
dodávají s vlastním dálkovým ovládáním, jsme viděli mnoho. My ale nechceme, aby se Vám 
doma na stolku hromadily ovladače. Vyvinuli jsme proto unikátní modul TOL-02 IR, který si 
jednoduše spárujete s Vaším dálkovým ovládáním, třeba od televize nebo rádia. Namíříte na 
televizi, přepnete na oblíbený kanál, poté namíříte na světlo a zhasnete ho. Geniální!

na dálku Vaším IR ovladačemTOL-02 IR

Pokud Vám bílé světlo nestačí, jste tady správně. Ovladač TOL-RGB umí ovládat barevné LED 
pásky, a vykouzlit tak ve Vaší místnosti netradiční atmosféru. TOL-RGB je vhodný také do 
komerčních prostorů, kde může upoutat pozornost zákazníků. Modul umí svítit 765 barvami, 
a přitom se ovládá jediným tlačítkem. Držením tlačítka si zvolíte barvu, která se Vám líbí, nebo 
si zapnete bílé světlo a zvolíte jeho intenzitu. Pořád málo? Modul TOL-RGB umí také 
automaticky prolínat všechny barvy ve zvoleném časovém intervalu od 12 vteřin do 13 minut.

místnost plná barevTOL-RGB

Zachováváme rozměry kompaktního vypínače TOL-01 a přidáváme funkce. Skvěle vybavený 
ovladač TOL-02 naučí Vaše LED osvětlení novým kouskům. K základním funkcím přidává 
TOL-02 menu, které se ovládá pomocí tlačítka a světelné indikace. Můžete si nastavit rozsah  
jasu, čímž lze třeba omezit maximální jas u vysoce svítivých LED diod a šetřit tak energii. Dále 
můžete zvolit jeden ze čtyř způsobů ovládání vhodných pro různé použití nebo nastavit 
výchozí jas po připojení napájení (vypnuto/minimální, maximální, 50 %, či uživatelský).

pokročilé funkce, stejné rozměryTOL-02

12 V

15 V

10 A

0 - 100 %

48 mW

10 x 50 mm

6 mm6 mm

10 milionů



















12 V

24 V

3 x 5 A

0 - 100 %

60 mW

10 x 50 mm

6 mm6 mm

10 milionů

















 765 barev

*)

*) Podporována jsou standardní infračervená dálková ovládání většiny výrobců spotřební elektroniky.
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12 V / 24 V (dle verze)

15 V / 25 V (dle verze)

5 A

0 - 100 %

60 mW

10 x 25 mm

6 mm6 mm

10 milionů
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0 - 100 %

48 mW

10 x 50 mm

6 mm6 mm

10 milionů



















Typické napájecí napětí

Maximální napájecí napětí

Maximální proud LED pásku

Rozsah regulace

Spotřeba v pohotovostním stavu

Rozměry

Nejnižší výšNejnižší výška profilu pro montáž

Technické parametry

Životnost tlačítka (počet stisknutí)

Přizpůsobení svitu lidskému oku

Uživatelský jas s pamětí

Plynulé přechody úrovní jasu

Nastavení min. / max. jasu

Nastavení chování po zapojení

NastNastavení způsobu ovládání

Spárování s dálkovým ovládáním

Paměť nezávislá na napájení

Ovládání barevných LED pásků

Klíčové vlastnosti
TOL-RGBTOL-02 IRTOL-02TOL-01 STOL-01

SROVNÁNÍ TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ
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12 V

16 V

8 A

0,6 mW

10 x 50 mm

7 mm
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12 V

16 V

8 A

0,6 mW

10 x 50 mm

7 mm
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12 V
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8 A

0,6 mW

10 x 50 mm

6 mm
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12 V

16 V

8 A

0,6 mW

10 x 50 mm
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Typické napájecí napětí

Maximální napájecí napětí

Maximální proud LED pásku

Spotřeba v pohotovostním stavu

Rozměry

Nejnižší výška profilu pro montáž

Technické parametry

Infračervený senzor pohybu

Plynulé přechody úrovní jasu

Přizpůsobení svitu lidskému oku

Spínání dle úrovně okolního osvětlení

Počet nastavitelných intervalů časovače

Klíčové vlastnosti
PIROL-02 RPIROL-02PIROL-01 RPIROL-01

SROVNÁNÍ POHYBOVÝCH OVLADAČŮ

kouzlo
pohybu

Jsou situace, kdy světlo potřebujete okamžitě, bez toho, abyste ho museli 
zapínat. My si to dobře uvědomujeme, a proto představujeme modelovou řadu 
PIROL - lištové ovladače, které spouští LED osvětlení, pokud zaznamenají pohyb. 
Díky nastavitelnému času svícení nabízí široké spektrum využití - třeba pro 
osvětlení v koupelnách, společných prostorech bytových domů či ubytovacích 
zařízení, nebo třeba ve sklepech. Umíme takové prostory rozsvítit. Bez vyzvání.

Ovladač PIROL-02 přidává navíc k funkcím modulu PIROL-01 senzor 
okolního osvětlení s nastavitelnou citlivostí, takže se LED svítidlo 
rozsvítí pouze při šeru či tmě, kdy je světlo skutečně potřeba. 
Stejně jako u PIROL-01 je celé zařízení určeno k zabudování přímo 
do lišty osvětlení a vyniká minimální spotřebou. Model PIROL-02 R 
opět doplňuje funkce plynulými světelnými přechody, tedy 
pozvolným rozsvícením a zhasnutím.

pozná, kdy světlo potřebujete

PIROL-02
PIROL-02 R

Ovladač PIROL-01 rozsvítí osvětlení automaticky, kdykoli jeho 
infračervený senzor zaznamená pohyb ve svém zorném poli, které 
činí 100° vodorovně i svisle. Osvětlení poté svítí neustále, dokud se 
u něj pohybujete, a pak ještě po dobu nastavitelnou v rozsahu od 
7 sekund do 1 hodiny a 20 minut. Model PIROL-01 R navíc přidává 
plynulé rozsvícení a zhasnutí světla známé z ovladačů modelové 
řady TOL.

...a vypínače budou minulostí

PIROL-01
PIROL-01 R
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12 - 24 V

28 V

8 A

100 mW

39 x 25,5 / 48 x 25,5 mm





















Typické napájecí napětí

Maximální napájecí napětí

Maximální proud LED pásku

Spotřeba v pohotovostním stavu

Rozměry bez konektoru / s konektorem

Technické parametry

Bezkontaktní spínání po vstupu na první schod

Bezkontaktní spínání po vstupu na poslední schod

Nastavení citlivosti bezkontaktních senzorů

Možnost aktivace pouze za šera a tmy

Možnost trvalého přísvitu schodiště za šera a tmy

Nastavení doby osvětlení

NastNastavení citlivosti na okolní světelné podmínky

Možnost omezení maximálního jasu LED diod

Inteligentní reakce na více osob na schodišti

Inteligentní reakce na náhlou změnu okolního světla

Klíčové vlastnosti
SCH-01

PARAMETRY
SCHODIŠŤOVÉHO 
OVLADAČE

schodiště krásné
a praktické

Moderní schodiště je dnes základem každého patrového 
rodinného domu či mezonetového bytu. Schodiště dnes plní 
nejen praktickou funkci, je to i designový prvek. V posledních 
letech se stává vítaným doplňkem schodiště také osvětlení, 
které je nejen efektivní, ale i efektní. Schodiště se v 
kombinaci s LED diodami stane dominantou místnosti. 
Ovladač nové produktové řady SCH zajistí pokročilé ovládání 
ososvětlení schodiště závislé na okolních světelných 
podmínkách a na tom, zda se po schodech někdo  pohybuje.

Ovladač SCH-01 je jiný než ostatní ovladače, které 
jsme dosud vyrobili. Své hlavní uplatnění najde při 
osvětlení schodišť s libovolným počtem schodů. 
SCH-01 spolupracuje s LED diodami umístěnými 
zespodu v jednotlivých schodech a rozsvěcuje je 
dle uživatelských preferencí (k dispozici je 127 
možných nastavení). Podstatou fungování jsou 
bezbezkontaktní senzory, které jsou zabudovány 
uvnitř prvního a posledního schodu schodišťové 
řady, takže nejsou vidět. Po šlápnutí na první či 
poslední schod modul vyhodnotí okolní osvětlení, a 
pokud je šero či tma, schodiště se rozsvítí a 
zůstává svítit po dobu nastavenou uživatelem (10 
sekund až 2 minuty). Zařízení je vybaveno 
sofistisofistikovanou logikou ovládání a reaguje na náhlé 
změny okolní situace. Třeba pokud jdete po 
schodech a někdo najednou zhasne, ovladač 
okamžitě rozsvítí schodiště. Nebo když se po 
schodišti pohybuje více osob, ovladač prodlouží 
dobu svícení. Citlivost bezkontaktních senzorů se 
dá nastavit tak, aby osvětlení nereagovalo na lehké 
předmětpředměty, třeba míč kutálející se ze schodů. 
Samozřejmostí jsou plynulé světelné přechody, 
které jsou známé z ostatních ovladačů Rozsvítíme. 
Ovladač SCH-01 se skládá ze dvou částí, přičemž 
jedna je umístěna na horním konci schodiště a 
druhá na spodním. Oba moduly jsou určeny přímo k 
zafrézování do schodiště - po dokončení montáže 
tedy nejsou viditelné.tedy nejsou viditelné.

půjdete nahoru?SCH-01
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schodišťové ovladače
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