
 
Amplificator pentru iluminat RVA cu LED-uri PRGBAMP 

 
  Specificații  

Tensiune de funcționare 5-24V 
Curent nominal la ieșire 3x3.5A 
Funcție de protecție Cablaj incorect/Suprasarcină/Scurtcircuit/Supraîncălzire 
Temperatură de funcționare -30℃ to +80℃ 

Grad IP IP-63 
 Manualul utilizatorului  

 Protecție contra suprasarcinii  Protecție contra supraîncălzirii Design compact Protecție contra scurtcircuitului Indicator 3 culori Protecție contra cablajului necorespunzător Rezistență la apă IP63 Tensiune 5-24V 
 

Funcții 
1.Sursa de alimentare Acest amplificator cu LED-uri poate funcționa la CD de la 5V până la 24V.  Cablul de alimentare roșu trebuie conectat la sursa de alimentare pozitivă iar cel negru la sursa negativă. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea sursei de alimentare este aceeași cu cea a sarcinii LED și a intrării, alimentarea trebuie să fie suficientă pentru sarcină. 2. Intrare LED                                                    Conectarea la semnalul LED necesită amplificare. Cablul negru trebuie să fie conectat la anodul comun iar cablurile verde, roșu, albastru se conectează la semnalul LED de culoarea respectivă. Semnalul de intrare trebuie să fie în conexiune anodului comun. 2.Ieșire LED Output                                                    Conectare la sarcina LED. Amplificatorul suportă produse cu LED-uri care au tensiune constantă și conexiune la anod comun. Cablul negru de ieșire este anodul comun, și de asemenea, se conectează direct la sursa de alimentare pozitivă din interiorul regulatorului. Cablurile verde, roșu și albastru conduc semnalul de culoarea respectivă de LED-uri, vă rugăm să conectați cablurile de culoare la catodul de culoarea respectivă de sarcină LED iar cablul negru la anodul comun.         Unitatea regulatorului dispune de ieșire de suprasarcină și funcție de protecție anti scurt-circuit funcția de protecție, vă rugăm să verificați dacă ieșirea este scurt circuitată sau supra încărcată în cazul în care regulatorul nu mai funcționează. 3.Indicator de stare                                              Acesta este un indicator multiplu pentru starea culorilor. Se afișează toate stările funcționale ale amplificatorului. Indică evenimente diferite, după cum urmează: Albastru: funcționare normală. Roșu flash: p ro te j a t  d e  s u p r a s a r c i n ă  s a u  l a  i e ș i r e a  d e  scurt circuit.  Galben flash: protejat de supraîncălzire 

Instalare 
Cablaj                                                             
Conectați alimentarea, cablurile de intrare LED și de ieșire cu LED la sursa de alimentare, semnalul de intrare LED și sarcina LED. Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului fără scurt-circuit înainte de pornire. 
Interval de tensiune 
Acest amplificator poate funcționa în intervalul 5-24V CD. Dar vă rugăm să vă asigurați că semnalul de intrare, sursa de alimentare și sarcina LED sunt la aceeași tensiune. Amplificatorul nu poate funcționa cu tensiuni diferite de intrare și de ieșire, de asemenea, o tensiune necorespunzătoare poate deteriora sarcinile de ieșire LED. 
Protecție                                                                    Această serie de amplificatoare are funcție de protecție completă pentru scurt-circuit la ieșire, suprasarcină și lsupraîncălzire. Indicatorul va clipi roșu la suprasarcină sau la protecție anti scurtcircuit și va clipi galben la supraîncălzire. Amplificatorul va reveni în mod automat din starea de protecție atunci când starea de funcționare este bună. Asigurați-vă că sarcinile LED sunt în intervalul indicat, nescurtcircuitat și că amplificatorul dispune de aerisire corespunzătoare pentru a evita trecerea în modul de protecție. 

 


