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ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

1.   ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Efektový modul EFECT MODUL RGB DO 20 BUTTON 2A
1.2.  Dálkový ovladač: napájení baterie 27A 12V
1.3.  Dosah dálkového ovládání 15m
1.4.  Maximální proud 3 x 2A
1.5.  Statické nastavení osmi barev
1.6.  8 druhů nastavení dynamické změny barev
1.7.  8 druhů nastavení prolínání barev
1.8.  16 rychlostí nastavení změny barev
1.9.  16 nastavení světelné intenzity
1.10. V případě výpadku napájení elektrické energie nedochází ke ztrátě nastavení
1.11. Funkce standby

2.   OKOLNÍ PODMÍNKY

2.1.  Pracovní teplota:

2.2.  Skladovací teplota:

2.3.  Vlhkost prostředí:

2.2.  Skladovací vlhkost:

Skladujte ve vnitřních prostorách mimo přímé slunce

0-20 C
0-30 C

30%

10%

0+40 C
0+60 C

85%

90%

3.   DOPORUČENÝ ZDROJ

3.1.  Napájecí zdroj „PODSVÍCENÝ ŽLAB RGB“ LPH-18-12
(200-240VAC  0,3A 50-60Hz/+12VDC  1,5A IP67)

4.   SVĚTELNÝ ZDROJ  LED RGB

4.1.  led osvětlovací pásek (Napájení: 12VDC)

6.   POZNÁMKY

6.1.  Používejte pouze dle návodu
6.2.  Nepoužívejte elektronická zařízení citlivá na magnetické pole (zdravotnická zařízení)
6.3.  Používejte jen zdroj doporučený prodejcem
6.4.  Zdrojem lze napájet více světelných zdrojů LED avšak jen do maximálního zatížení zdroje
6.5.  Zdroj a řídící jednotku namontujte do instalační krabice mimo dosah vody dle platných

norem příslušné země
6.6.  Dálkové ovládání uchovávejte a používejte v suchém prostředí (nepoužívat ve sprše, vaně,

bazénu, výřivce …)
6.7.  Dálkové ovládání slouží k základnímu nastavení funkce
6.8.  Instalace osvětlovacího zařízení musí provádět firma s příslušným oprávněním v oboru

elektro pro danou zemi

5.1.  propojovací kabel  5m
5.2.  flexbilní trubka 5m

5.   PŘÍSLUŠENSTVÍ
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7.   INSTALACE  OSVĚTLENÉHO TLAČÍTKA

7.1.  Při instalaci ě ě je nutné nainstalovat ohebnou flexibilní trubkuosv tlovacího t lesa LED
od prostupu v k instalační krabici (krabice není součástí dodávky a stupeň jejíhoVE ŽLABU
krytí je zvolen  dle norem příslušné země a jejího umístnění)

7.2.  V instalační krabici nechejte dostatečnou rezervu kabelu pro jednodušší manipulaci
při zapojování

7.3. ř ř řP i zapojování ty žilového vodi e postupujte dle p iloženého schématu.č č
7.4. ř ě ř ť ř ěZdroj  p ipojte na nap tí 100-240VAC nejlépe p es sí ový vypína p íslušného sv telnéhoč

okruhu
7.5.  Kovové části zařízení je nutné připojit k ochranné soustavě elektroinstalace
7.6.  POZOR!!! PŘÍSLUŠNÝ NAPÁJECÍ OKRUH MUSÍ BÝT CHRÁNĚN PROUDOVÝM

CHRÁNIČEM 30mA
7.7.  Při nedodržení postupu může dojít k poškození produktu nebo úrazu elektrickým proudem
7.8.  Instalace osvětlovacího zařízení musí provádět firma s příslušným oprávněním v oboru

elektro pro danou zemi

8.   FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

8.1. Tlačítko  ON/OFF je funkční v pracovním nebo vyčkávacím režimu. Ve vyčkávacím režimu je
funkční pouze toto tlačítko

8.2.  V pracovním režimu stisknutím jednoho z 8 barevných tlačítek dojde ke změně barvy
ve statickém režimu

8.3.  V pracovním režimu lze řídit jas nahoru a dolu tlačítky se symbolem „SLUNCE“
8.4. Tlačítkem „FADE“ lze nastavit jednu z šestnácti dynamických funkcí řídící jednotky
8.5. Tlačítkem „FLASH“ lze nastavit jeden z blikajícího nebo přechodového režimu
8.6. Tlačítkem „SPEED“ lze nastavit jednu z šestnácti rychlostí přechodu barev v dynamické

funkci řídící jednotky
8.7.  Paměťová funkce: při restartu (odpojení napájecího napětí) je načteno poslední nastavená

funkce
Obr.1  Sada RGB pro žlab

Obr.7  Podsvětlený žlab


