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SL-SK V1-K LED dimmer vevő RF 12/24V
250Hz-8KHz állítható PWM

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK029  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen
használata annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
Forgatható fényerőszabályzó digitális numerikus kijelzővel, látható fényerősséggel, 0-100%-os dimmelés egyenletesen, 
villogás nélkül. Logaritmikus vagy lineáris dimmelési görbe választható, PWM frekvencia 250Hz, 500Hz, 2kHz vagy 8kHz 
választható. Túlmelegedés / túlterhelés / rövidzárlat elleni védelem, automatikus helyreállítás.

Bemeneti feszültség: 12-24VDC
Kimeneti fesz.: 12-48VDC
IP védettség : IP20  beltéri
Kimeneti áram: 1CH, 20A

Fordított polaritás védelem
Túlmelegedés elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem

Termékjellemzők

A távirányító párosítása

MATCH GOMBBAL: Röviden nyomja meg a vevőegység “MATCH” gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 
másodpercen belül.
Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység “MATCH” gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

POWER RESTART FUNKCIÓVAL: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismételje meg újra, majd rögtön 
nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 3-szor a 
távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.
Törlés: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismételje meg újra, majd azonnal nyomja meg röviden a 
be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 5-ször a távirányítón. A fény 
5-ször villog, hogy az összes illesztett távvezérlőt törölték.

Digitális kijelző MATCH gomb Visszajelző fény

Felfogató

Tekerő gomb

Táp bemenet + 
Táp bemenet - 

LED kimenet + 
LED kimenet - 

DIP kapcsoló
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Bekötés

Négy PWM frekvenciát választhatunk: 
250Hz, 500Hz, 2kHz vagy 8kHz.
A magasabb PWM frekvencia alacsonyabb 
kimeneti áramot, nagyobb teljesítmény zajt 
okoz, de alkalmasabb a kamerafelvételek 
készítéséhez (nincs villogás a videóban).

PWM frekvencia beállítás

Tápegység
12-24VDC
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