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Miniovladač RGB
(PWM)

         

Rozměry: 44*13*4 mm   /   napájecí vývody: 100 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 

Jednoduchý, malý ale výkonný ovladač RGB.
Svými rozměry a konstrukcí je určen především pro nenápadné 
umístění přímo na začátku pásku, nebo v jeho blízkosti. 
Vejde se i do některých krycích profilů. Sloužit by měl spíše 
pro občasné nastavení optimální barevné scény pro dané použití.
Pro časté ladění barev jsou vhodnější bytelné drivery.

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

PřipájetZasunout

Výběr z 18ti barev

 Rychlosti změn

 Způsob změny barev

Označení polohy pinu (+)

Jas stálých barev

3 membránová tlačítka slouží k 
nastavení parametrů provozu. 
Lze vybrat z pevně nastavených 
barev nebo z přednastavených 
změn barev od záblesků po prolínání. 
Rychlost změn lze měnit stejně 
jako jas pevně nastavených barev. 

Zapojení:
přívodní vodiče připojte k výstupu vhodného
napájecího zdroje. Na výstup připojte LED.
Výstupní napětí zdroje volte podle jmenovitého 
napětí připojovaných LED prvků.

Pro max. využití výkonu zařízení je potřeba zdroj 
dodávající proud až 12A. Pak lze připojit např 9 m 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. Při připojování napájecího 
zdroje dejte pozor na správnou polaritu. Červený vodič (+) a černý vodič (-). 
Označení je i na pouzdru ovladače.
LED RGB pásky či moduly se k výstupnímu konektoru připojují prostřednictvím 4 pinů 
standardní lámací vidlice s roztečí 2,54mm.Tato vidlice se jednou stranou připájí k RGB 
pásku (vodičům modulu) a druhou stranou se zasouvá do výstupního konektoru. 
Na výstupním konektoru je jeden krajní pin označen šipkou. Tento pin odpovídá 
společnému vodiči (+) pásku/modulu. 

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