
Комплектът 2801 -  RF Дистанционно управление и Димер позволява лесно 
и безпроблемно димиране и контрол на 5 отделни осветителни зони.

Параметри
Дистанционно управление: (АМ -2801) 

Работно напрежение: 3VDC Батерия Cr2025 
Работна честота: 434MHZ / 868MHZ         
Димер-контролер: (АМ-2501,АМ-2503)    
АМ-2501: 12-36VDC вход, 4 канала x 5 A, постоянно напрежение, 
                  4 канала x (60-180)W  
АМ-2503:12-36VDC вход, 4 канала x 700mA, постоянен ток, 
                 4 канала x (8.4-25.2)W

Контролер-Димер:(АМ-2501)

Диаграма за свързване

                                         RF Дистанционно управление за 5 зони 2801,  
комплект с Димер 2501- за светодиодни ленти и Димер 2503- за мощни светодиоди
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Инструкции за свързване
След като сте свързали осветителите към Димера, следвайки диаграмата по-горе, 
направете следното:
1  Премахнете предпазната лепенка на батериите на дистанционното управление
2 Ако желаете да използвате няколко Димера, имате следните 2 възможности: 

  Да настроите всички димери към една зона, напр. Зона 1
Да настоите всеки димер към различна зона, напр. Зона1, Зона 2 и т.н.

3  Трябва да свържете всеки Димер към съответната зона на Дистанционното управление
по следния начин: кратко натискане на  Learning Key на Димера, веднага след това кратко 
натискане на       или       на зоната, която искате, напр. Зона 1.  След това осветителят
 ще премигне един път, това означава, че сте свързали  Димера успешно към Зона 1
4 Следвайте същата процедура за останалите Димери и Зони
Дистанционното управление командва всеки 5 зони Благодарение на бутона за обучение  или
“Learning Key” можете да свържете неограничен брой Димери към всяка от петте зони и по
 по този начин да управлявате от малки до мощни инсталации

Изтриване на настойките:
Ако желаете да изтриете настройките на димера, натиснете бутона за обуение “Learning Key”
за 10 секунди при включен Димер
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