
Дистанционно управление 2820  e RGBW панел за стена с чувствително стъкло,който може да

контролира 4 отделни зони. С възможност за директен избор на  Червен/Син/Зелен/Бял цвят

С възможност за запаметяване на 4 програми или 4 цвята за всяка отделна зона. 

С цветен кръг за директен избор на цветовете. Богат избор от смесени цветове.

2.Технически Параметри

Дистанционно управление АМ-2809 с 4 зони за 
                                  RGB контролер 1009FA

2.1 Дистанционно управление: (АМ-2820)
Работно напрежение: 12-36 VDC
Работна честота: 434MHZ / 868MHZ
Размер (mm): 86x86x41
2.2 Контролер: (АМ-1009F)- за светодиодни ленти
Входящо напрежение: 12-36VDC
Изходящо напрежение: 12-36VDC
АМ-1009FA: 4 канала x 5A, 4 канала x (60-180W) - за светодиодни ленти
АМ-1009FA3: 4 канала x 350mA, 4 канала x (4.2-12.6W) - за мощни светодиоди
АМ-1006FA7: 4 канала x 700mA, 4 канала x (8.4-25.2W) - за мощни светодиоди

Дистанционно управление за стена-2820 Контролер: 1009FA

3. Описание на бутоните

1. Описание



4.Инструкции за експлоатация
1. Следвайте инструкциите за свързване по-долу
2. Присъединяване
    a. Приведете панела в работен режим чрез натискане на бутона ON/OFF 
    b. Натиснете бутона за присъединяване на контролера.
    c. Натиснете бутона на някоя от зоните на панела
    d.Натиснете цветния кръг
    e.Осветителят ще премигне няколко пъти, показвайки, че е възприел сигнала
    f . Изтриване на настройките: натиснете бутона за присъединяване за повече от 
        5 секунди, докато осветителят примигне няколко пъти
Забележка: Избор на главен  и подчинен приемник чрез мост:
           Окъсена верига за главен приемник
           Отворена верига за подчинен приемник
Всяка зона може да има само по един главен приемник, главният приемник осигурява
синхрона между отделните подчинени приемници в дадена зона
3.Съхраняване на цвят/програма
С бутона  S можете да съхраните цвят от вградените 10 програми, или от цветния кръг
В бутона S  са зададени "R/ G/ B" 3 цвята по подразбиране. Вие можете да съхраните други 3 
цвята по ваш избор
Натиснете бутона на зоната----> след това бутона       , изберете си програма---> натиснете
S бутона повече от 3 секунди, докато осветителят премигне

5.Диаграма на свързване

6. Инсталиране

Натиснете бутона на зоната----> след това бутона       , изберете си цвят--> натиснете
S бутона повече от 3 секунди, докато осветителят премигне
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