
RF  LED ПРИЕМНИК ДИМИРАЩ-CV

Диаграма на свързване

Характеристики

Размери

RF LED Приемник

50
.0

32
.0

Инструкции за употреба

SRP-1009-CV-24

a.Свържете спрямо диаграмата по-горе

b .Натиснете за кратко бутона за присъединяване ( learning key)  на приемника,  и след това който и да е бутон на 
 дистанционното управление. При правилно свързване светодиодите ще примигнат

c.За изтриване на настойките: натиснете  бутона за присъединяване ( learning key)  на приемника за 5 секунди,  
светодиодите ще примигнат

Всеки приемник може да бъде командван от максимум 8 дистанционни управления.

d.След като сте присъединили дистанционното: натиснете  бутона кратко за вкл/изкл, натиснете продължително за 
 увеличаване на яркостта, натиснете още един път продължително за намаляване на яркостта.

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!

Parameter
RF LED Драйвер

Модел Вх. напрежение Изх.токИзх. напрежение

SRP-1009-12-50W CV 100-240VAC 1x4.16A1x50W1x12V DC

Изх. мощност

SRP- -24-50W CV1009 100-240VAC 1x2.08A1x50W1x24V DC

SRP- -36-50W CV1009 100-240VAC 1x1.38A1x50W1x36V DC

Едноцветна LED лента
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