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INSTALLATIE
-  CAPSENS kan rechtstreeks op het oppervlak worden geïnstalleerd 
(figuur 1) of door een gat van ø ≥50 mm te boren zie figuur 2. 
Gebruik de meegeleverde schroeven (A) of de dubbelzijdige tape (B) om 
het te bevestigen.
- Voor installaties met kabels, boor indien nodig een gat van ø ≥12 mm 
zie in figuur 2.
- De zelfklevende logo(C) kan worden aangebracht op de plek van de 
CAPSENS, zodat de plek zichtbaar is.
-  Sluit de CAPSENS alleen aan op een veilige voeding met 12Vdc of
24 Vdc gestabiliseerde spanning (apart verkrijgbaar) en met een 
vermogen dat minstens 10% hoger is dan de totale belasting. 
-  Voor aansluiting op een 12Vdc voeding (figuur 3) steek de 
CAPSENS ingangskabel (IN) connector (D) in een van de vrije slots op de 
verdeler (E). Op de secundaire kabel van de Converter; sluit vervolgens 
de CAPSENS uitgangskabel (OUT) stekker (F) aan op de M12 verdeler (H) 
voor de LED-verlichting.
- Voor het aansluiten op een 24Vdc voeding (figuur 4) moet een 
adapterkabel (I) en de meegeleverde Micro24 (L) verdeler worden 
gebruikt. Sluit de stekker van de CAPSENS ingangskabel (IN) aan op de 
adapterkabel (I) en vervolgens op een van de vrije slots op de verdeler 
(E) op de secundaire kabel van de voeding. Sluit vervolgens de 
CAPSENS uitgangskabel (OUT) stekker (F) aan op de M24 verdeler (H) 
voor de LED-verlichting.
- -DOMUS Line garandeert het product alleen als het wordt gevoed met 
een door ons geleverde omvormer. 

Technische specifcatie
Input voltage:   12–24Vdc

Output voltage: 12–24Vdc
Maximale belasting: 30W (met 12Vdc voeding) 

60W (met 24Vdc voeding)

WAARSCHUWING
De veiligheid is gegarandeerd als deze instructies worden opgevolgd en 
daarom moeten ze worden bewaard. Voor de installatie kan 
gekwalificeerd personeel nodig zijn. Verwijder voor elke handeling het 
stroom van het apparaat.

CAPSENS is een speciale TouchLED Dimmer die uit het zicht geplaatst 
wordt. Geschikt voor achterkant van oppervlakken zoals hout, plastic, 
glas en andere niet-metalen materialen. Maximale dikte wordt 
aangegeven in de tabel in figuur 1 en figuur 2.
De gevoeligheid van de CAPSENS kan toenemen of afnemen in relatie 
tot de samenstelling en eigenschappen van de materialen. Voor andere 
materialen, zoals bijvoorbeeld graniet, marmer en composiet, raden we 
aan om voorafgaand aan de installatie een test uit te voeren om er 
zeker van te zijn dat de CAPSENS goed werkt. CAPSENS mag niet op 
metalen oppervlakken worden aangebracht. Met de CAPSENS kan de 
LED-verlichting aan/uitschakelen en dimmen op het oppervlak 
waarachter de CAPSENS geïnstalleerd is. 
Afmeting CAPSENS: ø 50 mm.
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WAARSCHUWING
-  Als de aansluitsnoeren van dit apparaat beschadigd zijn, moeten ze 
vervangen worden.
-  CAPSENS moet rechtstreeks worden aangesloten op een 12Vdc of 24Vdc 
gestabiliseerde voeding (apart geleverd) en mag nooit worden aangesloten 
op andere elektronische schakelaars of DIMMERS van welk type dan ook. 
Aansluiting van CAPSENS op een conventionele mechanische schakelaar 
voor huishoudelijke omgevingen worden niet aanbevolen.
-  CAPSENS mag niet in de buurt van warmtebronnen of in de buurt worden 
geïnstalleerd van elektromagnetische velden die de werking kunnen 
veranderen of in gevaar kunnen brengen.
GARANTIE
De garantie op het apparaat is alleen geldig als het wordt gevoed door een 
voeding geleverd door DOMUS Line. De algemene garantievoorwaarden 
voor dit apparaat zijn beschikbaar op www.domusline.com.

Werking CAPSENS:
- AUTO AAN en AUTO TEST-functie. 
CAPSENS heeft een automatische aan-functie (AUTO ON) voor de 
apparaten die erop zijn aangesloten, die wordt geactiveerd wanneer het 
apparaat wordt ingeschakeld. Tegelijkertijd voert de CAPSENS 
automatisch een gevoeligheidstest uit die in het geheugen wordt 
opgeslagen. Elke verandering van installatie op een ander oppervlak of in 
ieder geval met materialen met verschillende diktes vereist een reset van 
het apparaat, waarbij de stroom minimaal 10 seconden moet worden 
verwijderd.

- AAN-UIT-functie. 
Het in- en uitschakelen van de op CAPSENS aangesloten verlichting vindt 
plaats door kort contact met de hand op het oppervlak waaronder de 
schakelaar is geïnstalleerd. Het activeringsgebied is ongeveer ø 50 mm.
- Functie DIMMER en LEVEL MEMORY. 
Met een langdurige aanraking van de hand op het activeringsgebied kan 
de helderheidsintensiteit van de verlichting die is aangesloten op 
CAPSENS worden aangepast (DIMMER). Tijdens het aanpassen van de 
helderheidsintensiteit geeft het kort knipperen van de verlichting aan dat 
de CAPSENS zijn maximale helderheid heeft bereikt. Het geselecteerde 
helderheidsniveau wordt onthouden tot de volgende aanpassing (LEVEL 
MEMORY)
- AUTO UIT-functie. 
CAPSENS heeft een veiligheidsfunctie (AUTO OFF) die automatisch de 
aangesloten verlichting uitschakelt na 18 uur.
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