
RF Димер едноцветен

Характеристики

АМ-2836DIM & АМ-2836DDIM

Параметри
Дистанционно

Модел Входящо напрежение

SR-2836DIM 3VDC 434MHz/868MHz

Забележки

RF

Диаграма на свързване

АМ-2836DIM & АМ-2836DDIM са RF едноцветни димери. Всеки от тях има 256 нива на димиране.

Дистанционните управления ( тип ключ за стена или бюро) са с батерии, които лесно могат да бъдат подменяни

Приемниците могат да работят със специален WIFI-RF преобразувател, и да бъдат управлявани  от смарт телефон

Модел Входящо напрежение ЗабележкиТок

SR-1009FA 12-36VDC Постоянно напрежение4x(60-180)W4x5A

Изход

SR-1009EA 12-36VDC 4x(96-288)W4x8A

Приемник

SR-1009FA3 12-36VDC Постоянен ток4x(4.2-12.6)W4x350mA

SR-1009FA7 12-36VDC 4x(8.4-25.2)W4x700mA

 2) )Диаграма с множество приемници
АМ-2836DIM АМ-2836DDIM

SR-2836DDIM 3VDC 434MHz/868MHz RF

Управление
a.Присъединяване
Натиснете бутона за присъединяване(learning key)     на приемника, 
след това кръглия бутон на ключа (дистанционното).  
При успешно присъединаване, светодиодите ще присветнат. Повторете действието за всички 
следващи приемници, които  искате да присъедините.

b.Работа
Натиснете кръглия бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
Димирането става със завъртане на бутона отляво надясно  1-100%

Честота

Постоянно напрежение

Постоянен ток

Инсталиране

1) Диаграма с един приемник



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 продукт при включено напрежение от мрежата!
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