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Minirepeater RGB

         

Rozměry: 45*13*5 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 

Pokud pro řízení většího výkonu LED pásků či modulů výkonem nestačí ovladač/driver,
můžeme použít repeater, který nastaví stejné parametry jednotlivých výstupů (RGB) 
jaké jsou přivedeny na jeho vstupní zdířky. Tedy “opakuje” na výstupu to co najde na vstupu.
Poskytuje tedy další výkon k řízení více LED.
Na repeateru se nic nenastavuje, může být tedy umístěn skrytě.

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

Připájet

Připájet

Zapojení:
přívodní napájecí vodiče připojte k výstupu vhodného napájecího zdroje. 
Na vstupní zdířky připojte řídící napětí z driveru a k výstupu připojte LED 
pásky či moduly.
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 (Red +) a černý vodič (Black -). Označení je i na pouzdru 
ovladače. LED RGB pásky či moduly se k výstupnímu i vstupnímu 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 konektoru. Na pouzdru je vždy jeden krajní pin označen šipkou. 
Tento pin odpovídá společnému vodiči (+) pásku/modulu. 

Pracovní napětí 12-24V DC
výstupní proud 3x4A
PWM regulace 
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Příklad kombinací zapojení
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