
Приемник за  RGBW дистанционно управление и 
 & Wifi трансмитер

Характеристики
Работи с различни модели дист.управления
Работи с WIFI трансмитери

Модел: АМ-1009FX

Параметри

Модел No. Вх. напрежение ЗабележкиТок

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

Изход

АМ-1009EA 12-36VDC 4x(96-288)W4x8A

Размери

За управление на RGBW, RGB, CC-CW, едноцветни LED осветители

Подходящи дистанционни управления

АМ-2818, АМ-2819, АМ-2819S, АМ-2838RGB+W 

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

АМ-1009FA7 12-36VDC Постоянен ток4x(8.4-25.2)W4x700mA

АМ-2819CCT, АМ-2819S-CCT, АМ-2838-CTTCCT 

АМ-2819S-DIM, АМ-2838-DIM, АМ-2833Димери

АМ-2820, АМ-2835RGBRGB+W панел за стена

АМ-2822, АМ-2825, АМ-2825B, AM-2830B, AM-2830,  AM-2835-DIMCCT панел за стена

АМ-2833k1, АМ-2833k2, АМ-2833T1, AM-2833T2,  SR-2835DIM, SR-2825A

AM-2825A, AM-2825, AM-2830A Димер за стена
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Диаграма на свързване

Инструкции за работа
Присъединяване 
a. Окабелете според диаграмата по-горе
b. Натиснете ON/OFF бутона на дистанционното управление
c.Натиснете бутона за присъединяване на приемника
d. Натиснете някой от бутоните за зона на дистанционното управление.
e. Натиснете цветния кръг.
f. Светодиодите ще примигнат за да покажат успешно свързване.
g.Натиснете бутона за присъединяване за повече от 5 секунди, докато светодиодите примигнат, за връщане 
 към фабричните настройки

RGB/W или CDW LED лента 
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Забележка 1: Избор на главен и подчинен приемник
Окъсена верга за избор на главен  приемник
Отворена верига за избор на подчинен приемник
За всяка зона може да има само един главен приемник. След определено време главният приемник ще 
синхронизира всички подчинени приемници в зоната си.

Забележка 2: Всяко дист.упр. може да управлява максимум 8 зони (8 приемника), а към всяка зона  
могат да бъдат присъединени множество приемници.

Постоянно напрежение

Един приемник може да бъде управляван максимум от 8 бр. дистанционни управления.

Кратко описание на бутоните



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 приемник при включено напрежение от мрежата!

6) При съмнения, или ако не сте сигурни относно начина на свързване на този продукт, моля, свържете се с нас в работно време- 
02/ 411 02 05, office@amaralighting.com
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Модел: АМ-1009FX
Параметри
Модел No.
Вх. напрежение
Забележки
Ток
АМ-1009FA
12-36VDC
Постоянно напрежение
4x(60-180)W
4x5A
Изход
АМ-1009EA
12-36VDC
4x(96-288)W
4x8A
Размери
За управление на RGBW, RGB, CC-CW, едноцветни LED осветители
Подходящи дистанционни управления
АМ-2818, АМ-2819, АМ-2819S, АМ-2838
RGB+W 
АМ-1009FA3
12-36VDC
Постоянен ток
4x(4.2-12.6)W
4x350mA
АМ-1009FA7
12-36VDC
Постоянен ток
4x(8.4-25.2)W
4x700mA
АМ-2819CCT, АМ-2819S-CCT, АМ-2838-CTT
CCT 
АМ-2819S-DIM, АМ-2838-DIM, АМ-2833
Димери
АМ-2820, АМ-2835RGB
RGB+W панел за стена
АМ-2822, АМ-2825, АМ-2825B, AM-2830B, AM-2830,  AM-2835-DIM
CCT панел за стена
АМ-2833k1, АМ-2833k2, АМ-2833T1, AM-2833T2,  SR-2835DIM, SR-2825A
AM-2825A, AM-2825, AM-2830A 
Димер за стена
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Инструкции за работа
Присъединяване 
a. Окабелете според диаграмата по-горе
b. Натиснете ON/OFF бутона на дистанционното управление
c.Натиснете бутона за присъединяване на приемника
d. Натиснете някой от бутоните за зона на дистанционното управление.
e. Натиснете цветния кръг.
f. Светодиодите ще примигнат за да покажат успешно свързване.
g.Натиснете бутона за присъединяване за повече от 5 секунди, докато светодиодите примигнат, за връщане
 към фабричните настройки
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Забележка 1: Избор на главен и подчинен приемник
Окъсена верга за избор на главен  приемник
Отворена верига за избор на подчинен приемник
За всяка зона може да има само един главен приемник. След определено време главният приемник ще 
синхронизира всички подчинени приемници в зоната си.
Забележка 2: Всяко дист.упр. може да управлява максимум 8 зони (8 приемника), а към всяка зона  
могат да бъдат присъединени множество приемници.
Постоянно напрежение
Един приемник може да бъде управляван максимум от 8 бр. дистанционни управления.
Кратко описание на бутоните
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 приемник при включено напрежение от мрежата!
6) При съмнения, или ако не сте сигурни относно начина на свързване на този продукт, моля, свържете се с нас в работно време-
02/ 411 02 05, office@amaralighting.com

