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Dotykový ovladač RGB Tm08
(PWM)

         

Rozměry: 88x86x36 mm

Pro napájení používejte bezpečné zdroje 12 resp 24 V DC se stabilizací. Umístění driveru musí být 
v suchém a větraném prostoru a způsob instalace musí odpovídat kategorii výrobku. 
Proto by instalaci měla provádět osoba s náležitou elektrotechnickou kvalifikací 

výkonný dotykový ovladač RGB slouží k automatickému řízení i manuálnímu 
ovládání barevných LED světel určených pro napájení 12 V nebo 24 V. LED 
soustavu lze zapínat a vypínat a dále tlačítkem M volit z pevně nastavených 
programů (12) střídání barevných scén a statických barev. Je-li ovladač zapnut, 
pak dotykem na barevný kruh přechází vždy do statického režimu a manuálně 
si volíte žádanou barvu. U statických barev lze měnit jas a u změn RGB scén 
se může měnit rychlost změn. Dlouhý dotek na barevném kruhu je indikován 
dlouhým pípnutím a signalizuje zapnutí / vypnutí zvukové signalizace doteku
Konstrukčně je přístroj určen k vestavění do panelu, nebo “pod omítku” 
do čtvercové instalační  krabice. Dotyková plocha je z lesklého plastu 
se zvýšenou odolností proti otěru a na první pohled působí dojmem skla. 
Toto velice vydařené provedení může být bez obav použito i v reprezentačních 
prostorech. 

Zařízení je určeno k provozu s LED pásky či moduly
napájenými napětím 12 nebo 24V  jejichž celkový 
odebíraný proud nepřesáhne  jmenovitý výst proud

Pro max. využití výkonu zařízení je potřeba zdroj dodávající proud 
až 12A. Pak lze připojit např 9 m 12V RGB pásku o výkonu 15W/m. 
Pro menší připojený výkon LED stačí přirozeně i menší napájecí 
zdroj. Doporučuje se udržovat malou výkonovou rezervu zdroje 
i driveru. 

LED RGB pásky či moduly připojují ke svorkám 
označeným OUTPUT (výstup) 
   V+ je společná svorka pro všechny barvy a je na ní + pól výstupu
   R (red)     = červená LED
   G (green) = zelená LED
   B (blue)    = modrá LED

Pracovní napětí 12-24V DC
výstupní proud 3x4A
Regulace PWM 200Hz

12(24)V DC

vyp/zap

rychleji
jasněji

pomaleji
temněji

programy

volba barvy

Zapojení:
napájecí svorky V+ a V- připojte 
k výstupu vhodného napájecího 
zdroje. Výstupní napětí zdroje 
volte podle jmenovitého napětí 
připojovaných LED prvků.
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