
AC triakový RF stmievač
Model: AF-2501SAC

Parametre

Schémy zapojenia

Rozmery produktu

Vlastnosti
• Bezpečný, spoľahlivý a úplne izolovaný dizajn

• Stmievateľné pomocou triaku a MOSFET

• "Leading edge" stmievanie

• Vysoká kompatibilita s univerzálnymi diaľkovými ovládačmi

• Inovatívna funkcia nastavenia minimálneho jasu

• Pre stmievanie a spínanie jednofarebných LED osvetlení, klasických a halogénových žiaroviek

AF-2501SAC 220 - 240 VAC RF stmievač1x 150 W220 - 240 VAC
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Číslo produktu Vstupné napätie PoznámkyVýstupné napätie Výstupný výkon

Prevádzka

Záručné podmienky
1) Technická podpora je dostupná počas celej životnosti produktu:

 •   Pre tento produkt poskytujeme 2-ročnú limitovanú záruku platnú od dátumu zakúpenia tovaru. Na každom produkte je

vytlačený na každom produkte, napríklad 1125 znamená, že produkt bol vyrobený v 25. týždni v roku 2011. Záruka zahŕňa

opravy a náhradné diely zdarma a platí len pre výrobné chyby. Pre chyby po uplynutí 5-ročnej záruky si vyhrazdujeme

právo zaúčtovať príplatky za čas a náhradné diely.

2) Záruka stráca platnosť (okrem iného) v nasledujúcich prípadoch:

 •  Akékoľvek poškodenie spôsobené nevhodnou manipuláciou.

 •  Akékoľvek poškodenie spôsobené neautorizovaným odstránením, údržbou, úpravou, nesprávnym zapojením

a výmenou súčiastok.

 •  Akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, vibráciami a pod. po zakúpení produktu.

 •  Akékoľvek poškodenie spôsobené vplyvom zemetrasenia, ohňa, zasiahnutia bleskom, znečistenia a nesprávneho

napájacieho napätia.

 • Akékoľvek poškodenie spôsobené nedbalosťou, nesprávnym skladovaním pri vysokých teplotách a vlhkosti alebo

v blízkosti nebezpečných chemických látok.

 • Produkt bol upravovaný.

3) Oprava alebo výmena poskytnutá touto zárukou je výlučné opatrenie pre zákazníka.

a. Pripojte zariadenie podľa schémy.

b. Stlačte tlačidlo "Pamäťový spínač" na prijímači počas párovania s diaľkovým ovládačom (viď manuál pre diaľkový

ovládač). Pri úspešnom spárovaní zabliká LED kontrolka.

c. Stlačte a držte stlačené tlačidlo "Pamäťový spínač" na prijímači počas 5 sekúnd, pokiaľ nezabliká LED osvetlenie.

Následne bude prijímač nastavený na továrenské hodnoty.

d. Nastavenie minimálneho jasu: upravte jas na požadovanú úroveň, následne stlačte tlačidlo "Min.Set". Po nastavení

minimálneho jasu je svietidlo možné stmievať iba v rozsahu maximálneho a nastaveného minimálneho jasu.

e. Odstránenie nastavenia minimálneho jasu: Nastavte jas na maximálnu úroveň a stlačte tlačidlo "Nastavenie".
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Bezpečnostné upozornenia

1) Toto zariadenie by malo byť inštalované a servisované kvalifikovaným technikom.

2) Stupeň ochrany: IP20. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu a dažďu. Pre inštaláciu vo

vonkajšom prostredí zabezpečte, aby bolo zariadenie uložené vo vodeodolnom ochrannom kryte.

3) Zabezpečte, aby bolo toto zariadenie uložené v dobre ventilovanom prostredí, aby sa predišlo jeho prehriatiu.

4) Zabezpečte, aby sa výstupné napätie LED zdrojov zhodovalo s pracovným napätím tohto zariadenia.

5) Nepripájajte žiadne káble, pokiaľ je zariadenie pripojené do siete a vždy si overte správnosť zapojenia

konektorov pred spustením zariadenia do prevádzky.

6) Zabezpečte, aby boli káble pevne pripojené ku konektoru.

7) Pre viac informácií kontaktujete predajcu.


