Dálkový ovladač Smart MINI, 12-24V DC, 6A, osazen DC konektory
T

Produktový název: Smart MINI
Produktový kód: KP0302
Popis
Miniaturní dálkový ovladač pro LED aplikace s možností zatížení až 6A.
Tělo přijímače má minimální rozměry, je tedy vhodný pro aplikace které
jsou limitovány rozměrem či ho lze instalovat přímo do hliníkových profilů.
Sada obsahuje vysílač i přijímač. Napájení 12-24V DC.

Popis ovladače
O – OFF – Vypnutí ovladače
I – ON – Zapnutí ovladače
25%-100% - Rychlá volba intenzity
DIY1-4 Možnost nastavení vlastní intenzity. Nastavení viz. níže
DELAY OFF – Zpožděné vypnutí za 30 vteřin
+PLUS – ovládání intenzity / rychlost programu
-MÍNUS - ovládání intenzity / rychlost programu
FUN – Dynamický mód
Nastavení vlastní intenzity pod tlačítko DIY1-4
Zmáčkněte tlačítko DIY1-4 3 x za sebou (do 5ti vteřin). Tlačítkem + nebo – nastavte požadovanou intenzitu.
Jakmile jsme s intenzitou spokojeni můžeme režim nastavení ukončit stisknutím libovolné jiné klávesy, nebo
opět stisknutím stejného tlačítka DIY.
Tlačítko FUN
Dva přednastavené programy. 1) Flash – Blikání, 2) Fade – plynulé stmívání a rozsvědcení.
Tlačítka +Ubírání a přidávání jasu, v případě že je zapnutá funkce FUN, tlačítka slouží ke zrychlování či zpomalování
programu.
Zapojení
Ovladač je opatřen na vstupu a výstupu DC konektorem díky kterému je možno ovladač přímo připojit na
napájecí zdroj. V případě potřeby je možno dokoupit DC protikus. Příslušenství naleznete na našem e-shopu.

LED Pásek

Upozornění
1.
2.
3.
4.

Dodržujte polaritu a velikost vstupního napětí, nikdy nepřipojujte přímo do elektrické sítě
Vyvarujte se zkratu na výstupu ovladače – může dojít k jeho zničení
Vyvarujte se přetížení ovladače – může dojít k jeho zničení
V případě ustřihnutí konektorů ztrácí ovladač záruku.
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