
LED МИНИ ДИМЕР С ДОКОСВАНЕ

Характеристики
За монтаж  в алуминиев профил, компактни размери
Вкл/изкл. на осветителите с едно докосване, плавно димиране

Модел: АМ-2901S

Размери

Икономичен и стабилен

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!

Модел Входящо 
напрежение Ток Изход Забележка

АМ-2901S 12~24V DC 1х 3A 1 х (36~72)W Постоянно-напрежение

Функции

Кратко натискане:            вкл/изкл

Натискане и задържане:           усилване на яркостта,  
  
Повторно натискане и задържане:           намаляване на яркостта
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