
RGB kontroler

2.1 
 A. dolgo držanje pke vklop/izklop: vklop/izklop zvočnika
 B. dolgo držanje pke MODE: ponavljanje vseh 25 programiranih načinov
 C. dolgo držanje pke SPEED+: hitrost se bo pri vseh načinih ponastavila
 D. dolgo držanje pke SPEED-: hitrost trenutnega načina se bo ponastavila

2. Shema kontrolerja

8 skalni
zunanji priklop

RGB vrtljivi gumbi

vklop/izklop načini

hitrost+/-

svetlost+/-programirana pka po želji
(kratek prisk za začetek,
dolg prisk 2s za shranitev)

priklop napajalnika

priklop RGB traku
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LT-330-8A je zmogljiv več funkcijski RGB kontroler. Ima osem funkcijskih pk na dok, 25 različnih
načinov upravljanja, svetlost in hitrost sta nastavljiva. Spreminjanje barv je možno preko treh 
vrtljivih gumbov, kar zelo poenostavi spreminjanje barv, tako jo možna bolj natančna izbira željene
barve s strani uporabnika.

1. Tehnične lastnos:

Vhodna napetost:  5-24V DC
Max. tok:     8A x 3CH, max. 24A
Max. poraba:    120W/288W/576W
        (5V/12V/24V)
Funkcijski načini:  25 načinov

Delovna temp.:  -30°C - 55°C
Dimenzije:    D170xŠ64xV44 mm
Teža:      220g



Opozorilo

1. Izdelek naj names in servisira za to usposobljena oseba.
2. Izdelek ni vodoodporen. Izogibajte se dežju
 in soncu. Če je nameščen zunaj, poskrbite, da bo zaščiten pred dežjem in vlago.
3. Dobro zračenje in odvajanje toplote podaljša
 življenjsko dobo izdelka. Poskrbite, da bo prostor dobro prezračen.
4. 4. Poskrbite, da bo izhodna napetost električnega napajalnika ustrezala napetos izdelka in končnega porabnika.
5. Poskrbite za pravilen kabel, ki bo priklopljen na izhodni konektor izdelka (tok, ki ga premore kabel) in končnega porabnika.
6. Poskrbite za pravilno napeljavo kablov in polariteto napajanja, da se izognete kratkemu sku.
7. V kolikor imate težave, se obrnite na prodajalca. Izdelka nikoli ne odpirajte.

opomba: hitrost in svetloba sta nastavljivi

RGB preskakovanje

Preskakovanje sedmih barv

Belo utripanje
Utripanje sedmih barv

Rdeča pojenjanje in pojačanje

Zelena pojenjanje in pojačanje

Modra pojenjanje in pojačanje

Rumena pojenjanje in pojačanje

Vijolična pojenjanje in pojačanje

Sinjapojenjanje in pojačanje

Bela pojenjanje in pojačanje

RGB pojenjanje in pojačanje

Rdeča/zelena nežno spreminjanje

Rdeča/modra nežno spreminjanje

Zelena/modra nežno spreminjanje

Rdeča/rumena nežno spreminjanje

Zelena/sinja nežno spreminjanje

Modra/vijolična nežno spreminjanje

Zelena/rumena nežno spreminjanje

Modra/sinja nežno spreminjanje

Rdeča/vijolična nežno spreminjanje

Modra/bela nežno spreminjanje
Rumena/vijolična/sinja nežno spreminjanje

RGB nežno spreminjanje

sedem barvno nežno spreminjanje

3. Funkcijski načini

napajalnik

RG
B LED trak

RG
B LED trak

RG
B LED trak
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4. Shema povezovanja


