
След като сте свързали димера към захранващия блок спрямо  
схемата по-долу, направете следното: 
1.Махнете предпазителя на батериите на дистанционното 
управление 
2. Присъединяване на дистанционното към димера: натиснете 
бутона за присъединяване на димера, след това натиснете някой 
от бутоните на дистанцонното(без ON/OFF!)При успешно свързване 
светодиодите ще примигнат един път. Това означава, че  
присъединяването е успешно. Можете да присъедините дистанци- 
онното управление към неограничен брой димери. 
Забележка: 1 бр. димер може да бъде командван от максимум 8 бр. 
дистанционни управления. 
 

Връщане към фабричните настройки:

Натиснете бутона за присъединяване за повече от 10 секунди. 
След това можете да повторите процедурата за присъединяване, 
описана по-горе. 
 

АМ-2828 RF  LED Димер- 1 зона

Характеристики

Работи с АМ-2501N

Диаграма на свързване

Размери

Дистанционно управление

Модел Работно напрежение Размери
ø/h (mm)Честота

АМ-2828 3VDC 35 x141x8.5434MHz/868MHz

Димер

Описание на бутоните

RF Димер за едноцветна лента

Модел Вход ЗабележкиТок

АМ-2501N 12-36VDC Постоянно-напрежение4x(60-180)W4x5A

Изход

АМ-2501NEA 12-36VDC Постоянно-напрежение4x(96-288)W4x8A

АМ-2502N 12-36VDC Постоянен ток4x(4.2-12.6)W4x350mA

АМ-2503N 12-36VDC Постоянен ток4x(8.4-25.2)W4x700mA

ON/OFF

1-100% 256 степени
на плавно димиране

АМ-2828

Забележки

2 бр. батерии CR2025

АМ-2501NS 12-36VDC 1x(96-288)W1x8A Постоянно напрежение

Живот на батериите: 2 години

1 зона



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 димер 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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След като сте свързали димера към захранващия блок спрямо 
схемата по-долу, направете следното:
1.Махнете предпазителя на батериите на дистанционното
управление
2. Присъединяване на дистанционното към димера: натиснете
бутона за присъединяване на димера, след това натиснете някой
от бутоните на дистанцонното(без ON/OFF!)При успешно свързване
светодиодите ще примигнат един път. Това означава, че 
присъединяването е успешно. Можете да присъедините дистанци-
онното управление към неограничен брой димери.
Забележка: 1 бр. димер може да бъде командван от максимум 8 бр.
дистанционни управления.
 
Връщане към фабричните настройки:
Натиснете бутона за присъединяване за повече от 10 секунди.
След това можете да повторите процедурата за присъединяване,
описана по-горе.
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