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RGB IČ kontroler 24 KEY
(s infračerveným dálkovým ovládáním)

         

Rozměry: IČ ovladač  85*52*8   mm   /   RGB driver 65*35*23 mm

Pro napájení používejte bezpečné zdroje 12 resp 24 V DC se stabilizací. Umístění regulátoru 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 driver RGB s dálkovým
infračerveným ovládáním. Dálkový ovladač má 
24 membránových tlačítek sloužících k nastavení 
parametrů provozu. Lze vybrat z pevně
nastavených 16ti barev u nichž lze následně 
měnit jas. Nebo lze zvolit některou z možností 
cyklicky probíhajících změn barev u nichž 
je měnitalná rychlost změn.

Zařízení je určeno k napájení LED pásků či modulů se jmenovitým
napětín 12 nebo 24V jejichž celkový odebíraný proud nepřesáhne  
jmenovitý výst proud driveru.

Pracovní napětí 12-24V DC
výstupní proud 3x2A

3 zákl barvy skokem

Prolínání 7 barev

Všechny výstupy plynule

Přepínání 7 barev 

Zap / vyp

Stmívání pevných barev
Rychlost změn +/-

Výběr nastavené barvy

ZAPOJENÍ:
K driveru se připojuje napájecí adaptér 12V(24V) 
napájecím konektorem o průměru 5,5 / 2,1mm 
(vnější/vnitřní) Pro max. využití výkonu zařízení je 
potřeba zdroj dodávající proud až 6A. Pak lze 
připojit např 4,5m RGB pásku o výkonu 15W/m. 
Doporučuje se udržovat malou výkonovou rezervu 
zdroje i driveru. Před připojením se ujistěte, že napájecí 
adaptér má (+) pól na vnitřním kontaktu.
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 
(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. Pokud barva světla neodpovídá ovladačem zvolené barvě, 
jsou přehozené barvy připojeného zařízení.

Driver instalujte tak, aby čidlo bylo viditelné z prostoru, 
odkud budete chtít zařízení ovládat.
Před prvním použitím vytáhněte z ovladače fólii odpojující baterii 
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