
LED  ДИМЕР ЗА СТЕНА 0-10 V

Характеристики
Димер-панел за монтаж нa стена, за едноцветни светодиодни ленти /мощни светодиоди
Димира по протокол  0/1-10V, работи директно със захранващи блокове опериращи със същия протокол

Модел: АМ-2202

Монтаж

Сткълена повърхност в два цвята: черно и бяло

Кратко описание на бутоните

Диаграма на свързване

Правила за безопасност

1) Да се въведе в експлоатация от квалифициран електротехник
2) IP20.Избягвайте директна слънчева светлина и влага. Ако е инсталиран на открито, моля уверете се , че 
продуктът е във влагозащитена кутия
3) Необходима е вентилация на продукта за правилно охлаждане
4) Погледнете изходното напрежение на светодиодните захранвания преди инсталиране на продукта
5) Никога не монтирайте този димер при включено напрежение от мрежата!

Високочувствителен на допир, плавно димиране

Модел Вход Изход Размери

АМ-2202 12-24V 0-10V 86 x 86 x 29.1mm

1. Натиснете кратко бутона            за вкл/изкл
2. Завъртете бутона  надясно за увеличаване на яркостта 0-100%  
3. Завъртете бутона  наляво за намаляване на яркостта 100-0%  
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Модел
Вход
Изход
Размери
АМ-2202
12-24V
0-10V
86 x 86 x 29.1mm
1. Натиснете кратко бутона            за вкл/изкл
2. Завъртете бутона  надясно за увеличаване на яркостта 0-100%  
3. Завъртете бутона  наляво за намаляване на яркостта 100-0%  

