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ESL6928

PARÂMETROS TÉCNICOS

ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS

LISTA DO MODO DINÂMICO 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

- Controlador RF3 canais 230Vac. Controla uma fita LED até 50 metros (variável);

- Emparelhamento com o comando de controlo de uma, duas cores ou RGB/RGBW 2.4G.

- Um controlador RF aceita até 10 comandos de controlo remoto. 

- 4096 níveis com dimming 0-100%, sem oscilação.

- Modo dinâmico com 10 opções, incluindo mudança de estilo gradual ou imediata.

- Função Auto-transmissão: o controlador transmite o sinal automaticamente
para um controlador até 30m de distância

- Sincronizável com múltiplos controladores.
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DIAGRAMA DE CABOS

MODOS DE APLICAÇÃO
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Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

PROGRAMAÇÃO PARA CONTROLO REMOTO RF

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

(duas formas de programação)

Use a tecla Match do controlador Usar reinicialização elétrica

Excluir:

Clique no botão match do controlador e
imediatamente pressione a tecla do comando
que corresponde à zona que pretende associar.
O indicador LED piscará se a programação for
bem-sucedida.

Excluir:

Desligue a energia e volte a ligar, desligue 
novamente e volte a ligar. Pressione imediata-
mente 3 vezes a tecla correspondente à zona que 
pretende associar. Quando a luz piscar 3 vezes, 
significa que a programação foi bem-sucedida.

Desligue a energia e volte a ligar, desligue 
novamente e volte a ligar. Pressione imediata-
mente 5 vezes a tecla correspondente à zona que 
pretende excluir. Quando a luz piscar 5 vezes, 
significa que os controladores foram excluídos.

Pressione a tecla match durante 5s para 
eliminar toda a programação. Se a luz 
piscar 5 vezes significa que todos os 
comandos correspondentes foram 
excluídos.

Desenhos  técnicos:

Controlável por:

App

Comando

Painel de 
parede

 

Especificações:

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

110-240Vac
3.2AC
3X(110-240)Vdc
3CH,1A/CH
3X(110-240)W
RF 2.4GHz
30m (sem barreiras)
4096 níveis
0-100%
Logarítmica
2KHz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

REF.
ESL6928

CÓD. BARRAS
100100900033

.
1

PESO
0,12Kg


