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Dotykový ovladač RGBW 2,4GHz
(PWM)

         

Rozměry: driver 85*45*23 mm   /   ovladač 111*53*20 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 

Malý, ale výkonný dotykový ovladač RGBW s RF dálkovým ovládáním  
slouží k automatickému řízení i manuálnímu ovládání barevných scén 
LED světel určených pro napájení 12 V nebo 24 V. LED soustavu lze 
zapínat a vypínat a dále volit z pevně nastavených programů  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 všech režimů lze měnit jas 
a u změn RGB scén se může měnit rychlost změn. DO je vybaveno 
tlačítkem pro přechod na bílé světlo. I to lze stmívat.

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 24A (!). Pak lze připojit např 15 m  
12V RGB pásku o výkonu 15W/m a 6m bílého pásku 9W/m. 
Pro menší připojený výkon LED stačí přirozeně i menší napájecí zdroj. 

LED RGBW pásky či moduly se připojují ke svorkám:

   (+) je společná svorka pro všechny barvy a je na ní + pól výstupu
   R (red)     = červená LED
   G (green) = zelená LED
   B (blue)    = modrá LED
  W (white)  = bílá LED

Pracovní napětí 12-24V DC
výstupní proud 4x6A
Regulace PWM 200Hz

vyp/zap

jas

rychlost

programy

 barvyuvedení do provozu:
vložte do DO ovladače 2ks AAA baterie.
podle provozního napětí LED vybereme napájecí zdroj se stejným 
napětím a podle celkového příkonu LED zvolíme i výkon zdroje. 
Je žádoucí zachovat výkonovou rezervu jak driveru tak i zdroje.
Napájecí zdroj se připojuje souosým napájecím konektorem
s (+) pólem uprostřed (průměr 5,5/2,1mm) - vhodné jen pro 
proudy do celkem 4A. Nebo lépe přímo na šroubové svorky.
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