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SL-SK V1-N LED vezérlő mini 72W/24V rádiós Push Dim

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK035  |  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
Rádiófrekvenciás + Push Mini LED vezérlő egyszínű LED szalagok vezérlésére. 1 csatornás, állandó feszültségű, egyszínű 
LED mini RF vezérlő, 3A csatornánként, kimeneti csatlakozás 5 méteres egyszínű LED szalaggal, maximális kimeneti 
teljesítmény: 72W. Választható RF 2,4G egyzónás vagy többzónás dimmelő távirányítóval, egy RF-vezérlővel akár 10 
távirányító is párosítható. Külön nyomókapcsoló csatlakoztatható a be- / kikapcsolás és a 0-100%-os dimmelési funkció 
eléréséhez, 4096 szint 0-100%-os fényerőszabályozás villogás nélkül. A vezérlő automatikusan továbbítja a jelet egy másik 
vezérlőnek 30 m-es vezérlési távolságon belül.

Termékjellemzők

Bekötés:

Bemeneti jel: RF (2,4 GHz)
Bemeneti feszültség: 12-24VDC
Kimenet: 12-24VDC
Kimeneti áram: max. 75W
PWM frekvencia: 500Hz
IP védelem: IP20

Nyomókapcsoló

5m egyszínű LED szalag
Fényerőszabályzó

távirányító

Tápegység
12-24VDC

Nyomókapcsoló funkciók:
Egy nyomás:
Dupla nyomás:

Hosszú nyomás:

Fényerő 100%-ról 10%-ra,
vagy vissza

Ki / Be kapcsolás

Fényerő Fel / Le

Használat, amikor minden vevő egy zónán van:

RF távirányító

RF távirányító

Használat, amikor minden egy vevő külön zónán van (1,2,3,4):

Párosítás távvezérlővel:
Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza és ezt 
ismételje meg újra. Ezután rögtön nyomja meg röviden a 
be/ki gombot (egyzónás távirányító) vagy a zóna gombot 
(többzónás távirányító) 3-szor a távirányítón. A LED szalag 
3-szor felvillan, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.
Párosítás törlése:
Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza és ezt 
ismételje meg újra. Ezután rögtön nyomja meg röviden a 
be/ki gombot (egyzónás távirányító) vagy a zóna gombot 
(többzónás távirányító) 5 alkalommal a távirányítón. A fény 
5 alkalommal villog, ami azt jelenti, hogy az összes 
párosított távvezérlő törlődött.
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