
Dálkově ovládaný spínač 12/24V, 8-kanálový

sbWL11

Bezdrátový spínač umožňuje spínat osm různých světel a jiná zařízení s příkonem do celkových 80 A 
(2x30A+2x20A+2x10A+2x5A).
8 skupin spínacích výstupů, takže můžete externě ovládat např. 8 skupin LED světel a příslušenství 

dohromady, aniž byste zabírali další místo. Vysoká citlivost, stabilita a silná odolnost proti rušení. 

Snadno nainstalujete do 12V a 24V vozidel. Je vhodný pro různé typy automobilů, terénní vozidla, 

pickupy, nákladní vozy atd. Různé spínače pro ovládání obecného elektrického vybavení ve vozidle: 

světlomety a jiná zařízení.  Ovládací panel lze instalovat na přístrojovou desku, středovou konzolu, 

sedadlo, strop, A-sloupek ve vozidle atd.

Přizpůsobitelné samolepicí štítky, které vám pomohou určit každé tlačítko podle vašich konkrétních 

potřeb.

Bezpečnost: obsahuje 80A jistič, který zajišťuje, nadproudovou ochranu, ochranu proti přepólování a 

tepelnou ochranu. Splňuje bezpečnostní požadavky vozidla.

Řídící jednotka:

Způsob upevnění: pomocí šroubů a montážních plechů (součást balení)

Maximální zatížení výstupů: 2x 30A, 2x 20A, 2x 10A, 2x 5A (celkové maximální zatížení nesmí 

překročit 80A

Napájecí napětí připojte na vstupní kontakty uvnitř řídící jednotky.



Dálkový ovladač:

Nabíjení: pomocí kabelu USB-C (součást balení) z jakékoliv USB nabíječky. Pokud LED indikátor na 

ovladači bliká červeně, probíhá nabíjení, jakmile se rozsvítí modře, je ovladač nabitý. Doba 

pohotovosti ovladače je cca 1000h, kapacita baterie 300 mAh.

Spárovaní ovladače: stiskněte tlačítko č.5 5x za sebou, jakmile zabliká 5 LED dioda uvnitř řídící 

jednotky, je spárování ovladače dokončeno.

Bílé tlačítko uprostřed ovladače slouží z zapnutí/vypnutí všech výstupů, nebo při dlouhém podržení 

rozsvítí podsvětlení dálkového ovladače.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž 
svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu. 

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit 
záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10




