
RGBW дистанционно управление с радио вълни (RF)

6 зони
Бутони за  RGB+W цвят

Възможност за управление през IPhone със специален приемник с рутер

Модел: АМ-2819

Параметри

Диаграма на свързване

Размери

Кратко описание на бутоните

Описание
АМ-2819 е RGBW дистанционно управление за 6 различни зони, с директни бутони за червен, зелен, син и бял цвят
Дистанционното управление може да съхранява 6 зони или програми (бутони от 1 до 6) 
С цветен кръг за директен избор на нюанс

Модел Вх. напрежение ЗабележкиТок

АМ-1009FA 12-36VDC Постоянно напрежение4x(60-180)W4x5A

Изходяща мощност

АМ-1009EA 12-36VDC Постоянно напрежение4x(96-288)W4x8A

Дистанционно управление 2819

Модел Напрежение Размери
ø/h (mm)Честота

АМ-2819 3.6VDC 48x140x16434MHz/868MHz

Приемник (контролер)

АМ-1009FA3 12-36VDC Постоянен ток4x(4.2-12.6)W4x350mA

АМ-1009FA7 12-36VDC Постоянен ток4x(8.4-25.2)W4x700mA

Забележки
3 бр. батерии ААА

(1.5V)

1)на един приемник

2) на множество приемници
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Индикатор

Вкл/изкл

R/G/B бутони

Цветен кръг

Старт и пауза
Запазване на цвета

Предишен статус

Увеличаване на скоростта

Яркост намаляване

Зони

Забележка:
1 бр. приемник може да бъде управляван от 1-8 бр. АМ-2819
1 бр. АМ-2819контролира множество приемници 1009
Захранващият блок да бъде с  20% аванс спрямо реалната 
консумация

Опция за бял цвят на дистанционното

AM-1009FA
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Бяло  (четвърти канал) - W  бутон

Намаляване на скоростта

Яркост увеличаване



b. Как да съхраним  дадена програма в  различна зона

c. Преговор

Изберете                         , след това натиснете          бутон, след това номера на позицията, в която искате да  
бъде запаметен даден цвят или програма

Употреба
Присъединяване
a. Свържете спрямо упътването на стр.1
b. Натиснете ON/OFFбутона
c.Натиснете бутона за присъединяване ( learning button) на приемника.
d. Натиснете някой от бутоните за зони на дистанционното 2819
e. Натиснете цветния кръг
f. Светодиодната лента ще примигне, показвайки успешно свързване
g. Натиснете бутона за присъединяване ( learning button) на приемника, за да изтриете настройките

Забележка 1: Избор на главен и подчинен приемник
Окъсена верига за избор на главен приемник
Отворена верига за избор на подчинен приемник
За всяка зона може да има само един главен приемник. След определено време главният приемник ще синхронизира
всички подчинени приемници в съответната зона

Забележка 2: Всяко дистанционно може да управлява 8 зони (8 приемника), а към всяка зона могат да бъдат присъединени 
 множество приемници
Един приемник може да бъде управляван от максимум 8 дистанционни управления

Натиснете                          бутон за вкл/изкл на съответния цвят

Задръжте същия бутон за намаляване на яркостта на съответния цвят -  общо 8 степени на яркост

Забележка:ако натиснете R, след това  G, ще получите смесица от R и G. Ако искате  G (зеления) цвят директно, моля 
натиснете R (червено), за да го изключите първо. След това натиснете G.

RGBW Бутони

Бутони за старт и пауза
a.Натиснете бутона за старт и пауза,за да тръгне първата фабрична програма,натиснете още един път за да спре, 
натиснете още един път, за да тръгне следващата програма. Има общо 10 предварително вградени програми
b.Бутона за старт и пауза може да работи с         ,може да съхранява програмите в различните зони.
c. Натиснете бутони   един по един, например 1,2,3,4,5,6, след това натиснете 

Тези зони ще се синхронизират, натиснете продължително, лентата ще примигне два пъти и програмите ще започнат
да се сменят, при повторно натискане ще започнат отново да се редуват

Увеличаване и намаляване на скоростта

Натиснете бутон за да се върнете към предишна програма или цвят
Бутон за връщане  назад

Натиснете за намаляване на скоростта на програмата, за увеличване на скоростта на програмата

Продължително натискане на          за намаляване, продължително натискане на         за увеличаване на
яркостта на RGB  каналите
“W” канал  е отделен от  RGB каналите, така че за него се натиска само бутон “W” продължително 

Бутон за съхраняване

Пример: натиснете  зона 1, след това оранжевия цвят от цветния кръг, натиснете         ( синият индикатор ще е включен), 
след това натиснете зона 3. Това означава, че сме съхранили оранжвия цвят от зона 1 в позиция 3

За всяка зона могат да бъдат запаметени 6 цвята, или общо 36 цвята  за 6-те зони.

a. Как се съхраняват  
цветовете в отделните зони 

Увеличаване и намаляване на яркостта

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 продукт при включено напрежение от мрежата!
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b. Как да съхраним  дадена програма в  различна зона
c. Преговор
Изберете                         , след това натиснете          бутон, след това номера на позицията, в която искате да 
бъде запаметен даден цвят или програма
Употреба
Присъединяване
a. Свържете спрямо упътването на стр.1
b. Натиснете ON/OFFбутона
c.Натиснете бутона за присъединяване ( learning button) на приемника.
d. Натиснете някой от бутоните за зони на дистанционното 2819
e. Натиснете цветния кръг
f. Светодиодната лента ще примигне, показвайки успешно свързване
g. Натиснете бутона за присъединяване ( learning button) на приемника, за да изтриете настройките
Забележка 1: Избор на главен и подчинен приемник
Окъсена верига за избор на главен приемник
Отворена верига за избор на подчинен приемник
За всяка зона може да има само един главен приемник. След определено време главният приемник ще синхронизира
всички подчинени приемници в съответната зона
Забележка 2: Всяко дистанционно може да управлява 8 зони (8 приемника), а към всяка зона могат да бъдат присъединени 
 множество приемници
Един приемник може да бъде управляван от максимум 8 дистанционни управления
Натиснете                          бутон за вкл/изкл на съответния цвят
Задръжте същия бутон за намаляване на яркостта на съответния цвят -  общо 8 степени на яркост
Забележка:ако натиснете R, след това  G, ще получите смесица от R и G. Ако искате  G (зеления) цвят директно, моля 
натиснете R (червено), за да го изключите първо. След това натиснете G.
RGBW Бутони
Бутони за старт и пауза
a.Натиснете бутона за старт и пауза,
за да тръгне първата фабрична програма,натиснете още един път за да спре, 
натиснете още един път, за да тръгне следващата програма. Има общо 10 предварително вградени програми
b.Бутона за старт и пауза може да работи с         ,може да съхранява програмите в различните зони.
c. Натиснете бутони                        
един по един, например 1,2,3,4,5,6, след това натиснете 
Тези зони ще се синхронизират, натиснете продължително, лентата ще примигне два пъти и програмите ще започнат
да се сменят, при повторно натискане ще започнат отново да се редуват
Увеличаване и намаляване на скоростта
Натиснете 
бутон за да се върнете към предишна програма или цвят
Бутон за връщане  назад
Натиснете
за намаляване на скоростта на програмата, 
за увеличване на скоростта на програмата
Продължително натискане на          за намаляване, продължително натискане на         за увеличаване на
яркостта на RGB  каналите
“W” канал  е отделен от  RGB каналите, така че за него се натиска само бутон “W” продължително 
Бутон за съхраняване
Пример: натиснете  зона 1, след това оранжевия цвят от цветния кръг, натиснете         ( синият индикатор ще е включен), 
след това натиснете зона 3. Това означава, че сме съхранили оранжвия цвят от зона 1 в позиция 3
За всяка зона могат да бъдат запаметени 6 цвята, или общо 36 цвята  за 6-те зони.
a. Как се съхраняват 
цветовете в отделните зони 
Увеличаване и намаляване на яркостта
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 продукт при включено напрежение от мрежата!

