
PARÂMETROS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Ficha técnica do produto

CONTROLADOR
RGB / RGBW / CCT / DIM RF

www.s-lighting.pt

ESL6908

Entrada e saída

Proteção IP

Ambiente

Temperatura de 
isolamento máx.

Temperatura de operação

Distância de controlo de RF

Nível de dimmer

Sinal de entrada

Dimmer

Curva do Dimmer

Dados dimmer

Garantia
Garantia 3 ANOS

Tensão de entrada

Corrente de entrada

Voltagem de saída

Corrente de saída

Potência de saída

Tipo de saída

DIMENSÕES

Padrão EMC 

Norma de segurança(LVD)

Equipamento rádio (RED) 

Certificação

Segurança

Proteção Polaridade reversa

Logarítmica

Peso

Peso liquído 

Peso bruto

constante

saída led +

entrada V-

entrada V +

saída branco -

saída azul -

saída verde -

saída vermelha -

DIP switch

-  Controlador RF + Push Dim, 4 canais, voltagem constante

-  Defina como controlador de DIM, CCT, RGB ou RGBW pelo interruptor DIP.

-  Combine com controladores RF 2.4G DIM, CCT, RGB e RGBW.

-  Um controlador de RF aceita até 10 comandos remotos.

-  4096 níveis de 0 a 100% de escurecimento suave, sem flash.

-  10 modos dinâmicos, Ao usar com luz RGB / RGBW incluiu transição de salto
ou estilo de mudança gradual.

-  Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente

o sinal para outro controlador com distância de controle de 30m.

-  Sincronize com vários controladores.

-  Conecte com o botão de pressão externo (PUSH-DIM) para obter
a função liga / desliga e a função de escurecimento de 0 a 100%.

-  Fácil de ser colocado na caixa aparelhagem padrão atrás de um interruptor.
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

fonte de alimentação
12-24Vdc
voltagem constante

comandos e 
paineis RGBW

fita led RGBW

botão de pressão

fonte de alimentação
12-24Vdc
voltagem constante

comandos e 
paineis RGB

fita led RGB

comandos e 
paineis RGBW

fita led 2 CORES

fita led 2 CORES

fonte de alimentação
12-24Vdc
voltagem constante

botão de pressão

botão de pressão

Compatível com comandos e painéis S-Lighting:

RGBW: ESL6913;  

RGB: ESL6913; ESL6914; ESL6915; ESL6921; 

CCT: ESL6916; ESL6921; 

DIM: ESL6917; ESL6918; ESL6919; ES6920;
ESL6922; ESL6923;  ESL6924; ESL6925; 

ROTAÇÃO DE COR

Podemos selecionar 4 velocidades de rotação:

10 flash / s significa 6 segundos de rotação de cores, 

5 flash / s significa 30 segundos de rotação de cores,

2 flash / s significa 1 minuto de rotação de cor, 

1 flash / s significa 6 minutos de rotação de cor

controlador DIM
ESL6917

fita led 1 COR

fita led 1 COR

fita led 1 COR

fita led 1 COR

botão de pressão

fonte de alimentação
12-24Vdc
voltagem constante

Clique

Duplo click

Pressão longa (> 1s) de OFF

Pressão longa (> 1s) de ON

Clique

Duplo click

Pressão longa (> 1s) de OFF

Pressão longa (> 1s) de ON

Clique

Duplo click

Pressão longa (> 1s) de OFF

Pressão longa (> 1s) de ON

Clique

Duplo click

Pressão longa (> 1s) de OFF

Pressão longa (> 1s) de ON

1 COR

2 CORES

RGB

RGBW

LIGAR/ DESLIGAR

Ligue a 100% ou 10% (luz noturna) e vice-versa

escurecer

aumentar

LIGAR/ DESLIGAR

Ligue a 100% ou 10% (luz noturna) e vice-versa

 temperatura de cor varia

aumentar

LIGAR/ DESLIGAR

Mude do modo de cor para o modo branco (RGB misto) e vice-versa

Se estiver no modo de cor, altere a velocidade de rotação;
Se estiver no modo branco, escurecendo /acendendo

Se estiver no modo de cor, inicie / pare a rotação de cores;
Se estiver no modo branco, escurecendo/acendendo

LIGAR/ DESLIGAR

Alterne entre o modo de cor, modo branco (canal W) e modo cor + W

Se estiver no modo de cor, altere a velocidade de rotação;
Se estiver no modo branco ou cor + W, W escurecendo escurecendo /acendendo

Se estiver no modo de cor, inicie / pare a rotação de cores;
Se estiver no modo branco ou cor + W, W escurecendo /acendendo
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Desenhos  técnicos:

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Exemplo de montagem

PROGRAMAÇÃO PARA CONTROLO REMOTO RF

DINÂMICA RGB

Salto RGB

RGB suave

Salto de 6 cores

6 cores suaves

Amarelo Ciano Roxo suave

RGB desvanece gradualmente

Vermelho desvanece

Verde desvanece

Desvanecimento azul gradual

Branco gradual

Nome Nome

CONTROLO DE COR DUPLA (CCT)

CH1 = LED branco quente

CH2 = LED branco frio

Cada canal pode fornecer até 16W (@ 24V) e o balanço de brancos pode ser controlado da 
seguinte forma:

    TEMPERATURA DA COR                            BRANCO FRIO                                   BRANCO NEUTRO                               BRANCO QUENTE

DISTRIBUIÇÃO DA POTÊNCIA

MÁX. 6500K                                                  4000K                                                 MIN. 2700K

(CURVA RECOMENDADA)

CURVA DE COR DUPLA LINHA DO DIMMER CURVA DE DIMMER RGB/CCT

O usuário final pode escolher as formas adequadas de programação / exclusão. Duas opções são oferecidas para seleção:

Use a tecla Match do controlador

Configuração:

(duas formas de programação)

Mude a configuração da chave DIP.
Pressione imediatamente a tecla  do comando
que corresponde à zona que pretende associar.
O indicador LED piscará se a programação for
bem-sucedida.  

Usar reinicialização elétrica

Excluir:
Desligue a energia e volte a ligar. Pressione rapidamente
5 vezes a tecla da zona no comando que pretende excluir.

foram excluídos dessa zona.

Desligue a energia e volte a ligar. Pressione 
imediatamente 3 vezes a tecla correspondente
à zona que pretende associar.

programação foi sucedida.

REF.
ESL6908

CÓD. BARRAS
100100900010

.
1

PESO
0,04Kg

Controlável por:

App Painel de 
parede

Push Dim Comando

 

Especificações:

Tensão de entrada
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer 
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança (LVD)
Equipamento rádio ( RED)
Certificação
Garantia

12-24 Vdc
12.5A
4X(12-24)VDC
4CH, 3A/CH
4X (36-72W)
Constante
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras) 
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos


