
Усилвател за RGB/ Повторител на сигнала

Параметри

Описание на бутоните

Размери

Повторител на сигнала
1, 3 или 4 канала, максимум 24А/канал
Постоянно напрежение (Модели: 3001, 3002, 3003), или постоянен ток (Модели 3011,3012)
 PWM (ШИМ сигнал)

Характеристики

Модел: 3002

Модел Вход Размери ø/h (mm)Изход

3001 12-36VDC 46x178x183/4x5A 3/4x(60-180)W

Ток

3003 12-36VDC 60x165x331x24A 1x(288-576)W

3011 12-36VDC 46x178x183/4x0.35A 3/4x(4.2-12.6)W

3002 12-36VDC 58x168x283/4x8A 3/4x(96-288)W

3012 12-36VDC 46x178x183/4x0.7A 3/4x(8.4-25.2)W

Диаграма на свързване

Инструкции за употреба
LED усилвател/Повторител на сигнала за едноцветни и  RGB контролери за кръгове с голяма мощност или дължина 
на лентите. Неограничен брой усилватели могат да бъдат свързани заедно.
PWM (ШИМ) контрол на сигнала 

Постоянно-напреженовите и постоянно-токовите усилватели могат да бъдат свързани заедно при инсталация 

 с мощни светодиоди и светодиодни ленти

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 усилвател при включено напрежение от мрежата!
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Размери
Повторител на сигнала
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Модел: 3002
Модел
Вход
Размери ø/h (mm)
Изход
3001
12-36VDC
46x178x18
3/4x5A
3/4x(60-180)W
Ток
3003
12-36VDC
60x165x33
1x24A
1x(288-576)W
3011
12-36VDC
46x178x18
3/4x0.35A
3/4x(4.2-12.6)W
3002
12-36VDC
58x168x28
3/4x8A
3/4x(96-288)W
3012
12-36VDC
46x178x18
3/4x0.7A
3/4x(8.4-25.2)W
Диаграма на свързване
Инструкции за употреба
LED усилвател/Повторител на сигнала за едноцветни и  RGB контролери за кръгове с голяма мощност или дължина
на лентите. Неограничен брой усилватели могат да бъдат свързани заедно.
PWM (ШИМ) контрол на сигнала 
Постоянно-напреженовите и постоянно-токовите усилватели могат да бъдат свързани заедно при инсталация 
 с мощни светодиоди и светодиодни ленти
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 усилвател при включено напрежение от мрежата!

