
Техн. параметри

Диаграма на свързване

Размери

Характеристики

АМ-2501AC 100-240VAC RF Димер2x(120-288)W2x(100-240VAC)

Модел Вх.напрежение ЗабележкиИзх. напрежение Изх.мощност

Инструкции за експлоатация
a. Свържете спрямо инструкциите по-горе
b.  Натиснете за кратко “Learning Key” (бутона за обучение) на приемника, за да го свържете с дистанционното 
 управление (вижте инструкциите на съответното дистанционно управление). Ако свързването е успешно,  
осветителят ще примигне два пъти.
c. Ако натиснете   “Learning Key” (бутона за обучение) на приемника за повече от 5 секунди, докато светлините 
 примигнат, ще изтриете  свързването с дистанционното управление.
d. Настройка на минимален праг на яркост: настойте до желаното ниво и натиснете бутона “Min Set“. 
Когато сте настроили минимално ниво на яркост, осветителите ще се димират само между минималния праг, който 
сте задали, и фабричния максимум на димера.

e. Изтриване на минималния праг на осветление- настройте до максимално ниво, след това натиснете за кратко 
Preset key.      

f. За превключване между  leading edge dimming и  trailing edge dimming: 

Reverse-phaseForward-phase

AC TRIAC ДИМЕР 2501-AC-2 канала

•  Вход: 100-240VAC,   изход: 100-240VAC
• 2 канала, макс. 1.2 А / канал

• Triac димер и  Mosfet димер
• Иновативна функция за настройка на нивото 
на  димиране
• Работи с огромна гама дистанционни управления от серията 2501

• За димиране и вкл/изкл на едноцветни  LED крушки, халогенни крушки и Едисонови крушки

намерете превключвателите в  горния десен ъгъл на кутията на приемника



Инструкции за безопасност
1) Продуктът трябва да бъде въведен в експлоатация от квалифициран електротехник.
2) IP20.Не излагайте на слънце и влага. Ако продуктът е инсталиран на открито, уверете се, че е във водоустойчива  кутия
3)Монтирайте на място, осигуряващо вентилация и достатъчно охлаждане
4) Проверете внимателно входящото напрежение на продукта, преди експлоатация
5) Не работете, ако в ел.мрежата има напрежение. Уверете се, че продуктът е правилно свързван преди да го включите в ел. мрежата
6) За допълнителна информация или въпроси, се обърнете към доставчика си
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a. Свържете спрямо инструкциите по-горе
b.  Натиснете за кратко “Learning Key” (бутона за обучение) на приемника, за да го свържете с дистанционното
 управление (вижте инструкциите на съответното дистанционно управление). Ако свързването е успешно, 
осветителят ще примигне два пъти.
c. Ако натиснете   “Learning Key” (бутона за обучение) на приемника за повече от 5 секунди, докато светлините
 примигнат, ще изтриете  свързването с дистанционното управление.
d. Настройка на минимален праг на яркост: настойте до желаното ниво и натиснете бутона “Min Set“.
Когато сте настроили минимално ниво на яркост, осветителите ще се димират само между минималния праг, който
сте задали, и фабричния максимум на димера.
e. Изтриване на минималния праг на осветление- настройте до максимално ниво, след това натиснете за кратко
Preset key.      
f. За превключване между  leading edge dimming и  trailing edge dimming: 
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AC TRIAC ДИМЕР 2501-AC-2 канала
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 Вход: 100-240VAC,   изход: 100-240VAC
• 2 канала, макс. 1.2 А / канал
• Triac димер и  Mosfet димер
• Иновативна функция за настройка на нивото на  димиране
• Работи с огромна гама дистанционни управления от серията 2501
• За димиране и вкл/изкл на едноцветни  LED крушки, халогенни крушки и Едисонови крушки
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