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Link do produktu: https://ledprodukt.pl/sterownik-ledpave-cct-24v-288w-pilot-4-strefy-p-7407.html

Sterownik LedPave CCT 24V 288W,
Pilot 4 Strefy
Cena

126,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

STZ_LPV_CCT_24V

Kod producenta

FUT035M + FUT092

Producent

Brak

Opis produktu
MODEL: STZ_CCT_NEW_24V_4S

SKŁAD ZESTAWU:
- pilot 4-strefowy
- odbiornik
FUT035M + FUT092

ZASILANIE: 12V ~ 24V DC

MAKSYMALNY PRĄD OBCIĄŻENIA: 6A / kanał (2 kanały, łącznie 10A)

ZASTOSOWANIE: Systemy RGBW ze wspólnym "+"

TEMPERATURA PRACY: -20°C ~ +40°C

FUNKCJE STEROWNIKA: - włączanie i wyłączanie odbiorników – wszystkich jednocześnie, lub w poszczególnych strefach, rozjaśnianie i ściemnianie, - funkcja "night light mode" - nocne światło, pobór mocy 0,4W / odbiornik, - funkcja „power off” –
automatyczne uruchomienie ostatniego programu po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania.

FUNKCJE DODATKOWE: możliwość sterowania smartfonem / tabletem za pośrednictwem sieci WiFi (wymagany HUB router).
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GWARANCJA: 24 miesiące

Zestaw pilot dotykowy monokolor 4 strefy + sterownik / odbiornik, umożliwia sterowanie monokolorowymi (głównie biały
ciepły / zimny) systemami oświetlenia LED (np. paski LED).

W każdej chwili można “wprogramować” do pilota dodatkowe sterowniki / odbiorniki poszerzając funkcjonalność zestawu o
możliwość sterowania dodatkowym oświetleniem.

Sterownik / odbiornik można wprogramować do kolejnej wolnej strefy otrzymując możliwość niezależnego sterowania. Można
również “wprogramować” kilka odbiorników do jednej strefy i sterować nimi równocześnie (nie ma ograniczeń co do ilości
odbiorników w jednej strefie). Pilot posiada funkcję włączania / wyłączania wszystkich stref jednocześnie, lub poszczególnych
niezależnie.

Umożliwia również płynną regulację jasności oświetlenia (również wszystkich stref jednocześnie, lub poszczególnych niezależnie).

Komunikacja pilot-sterownik odbywa się na częstotliwości 2,4GHz, co gwarantuje wysoką odporność na zakłócenia oraz duży
zasięg (minimum 30m). System nie stanowi również zakłóceń dla odbiorników radiowych, czy telefonów komórkowych.

Zestaw współpracuje również z routerem WiFi (dostępnym na naszych aukcjach), dzięki któremu można sterować systemem
oświetlenia za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na smartfonie.
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