
RF стенен димер за едноцветни ленти 2830А

Диаграма на свързване 

Лицева страна- изглед

Задна страна- изглед и размери

Общо 4 зони, натиснете за избор на зона
Преди първа употреба, моля премахнете
предпазната лента от батерията

Технически параметри

Описание на функциите

Важно: Прочетете внимателно  инструкциите преди употреба!

Инструкции за безопасност

• 

• НЕ излагайте продукта на влага.

Тъч слайдер за избор на нивото на яркост

Натиснете за вкл/изкл

Натиснете и задръжте,  
за да съхраните цвят, 
натиснете кратко, за да 
го  активитрате

Изходен сигнал RF сигнал

Вх. напрежение 12-24VDC

Ток 200 mA

Работна температура 0-40°C

Относителна 
влажност

8% to 80%

Размери на лицевия 
панел 86x86x29.1mm

RF сигнал

100-240VAC

15 mA

0-40°C

8% to 80%

86x86x29.1mm

DC Версия ACВерсия

• Тъч скрийн, стъклен панел ( бял или черен)
• 4 зони ( с 4 отделни приемника)
• За едноцветна лента
• Съвместим с широка гама RF приемници
• Степен на влагозащита: IP20

НЕ инсталирайте продукта при включено напрежение



Работа

1. Свързване с приемник 1009:

Натиснете “L. Key”

на приемника

Натиснете  бутона на която и да е 

от 4-те зони: Z1:Z4

Светлините ще примигнат

един път

Приемникът е свързан успешно

със съответната зона

3. Изтриване на свързването:

Натиснете и задръжте  “Learning Key”на приемника за повече от 3 секунди,докато светодиодите не примигнат, 
което означава, че свързването е успешно премахнато.

2.Работа след свързване:

Включете

 дистанционното
Натиснете свързаната зона

на дистанционното

Натиснете който и да е

от другите бутони на дист.упр.

Натиснете тъч слайдера

Монтаж
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