
RGB безжичен контролер - 3 канален 

 

 

 

1. Въведение 

8 бутонният контролер се използва за оправление на LED лампи, като гъвкава 

лента, модули, стенно осветление и тн. Паметта се съхранява и при изключване на 

захранването, има 25 програми и оправлението може да се извършва от 

дистанционното както и от самият контролер директно. 

2. Технически данни 

 Работна температура: -20~+60C° 

 Захранване: DC5V, 12V, 18V, 24V ( контролерът работи само с едно от 

изброените напрежения което трябва да се избере при заявка) 

 Изход : 3 канала 

 Размери: 121x53x25мм 

 Тегло: 255гр 

 Консумация: 1W 

 Ел. ток: 4A (за всеки канал) 

 Мощмост: 5V:<60W, 12V:<144W, 24V:<288W 

 

3. Графика на външните размери 

 
 

 



 

4. Начин на употреба 

 Свържете захранването: свържете плюс (12V) и минус (GND) като 

подсигурите двете жици така, че няма вероятност за късо съединение 

 Използване на бутоните ( означението в скоби се отнася за 

дистанционното) 

(1) Включване/изключване на контролера 

 (2) Активиране/пауза на програмата 

S+ (3) Промяна на скоростта чрез добавяне на една степен   

S-  (4) Промяна на скоростта чрез изваждане на една степен   

B+ (5) Промяна на яркостта чрез добавяне на една степен   

B-  (6) Промяна на яркостта чрез изваждане на една степен 

M+(7) Промяна на програмата като се преминава към следващият 

номер 

М- (8) Промяна на програмата като се преминава към предходният 

номер 

 Функции на програмите: 

№ Име Забележка № Име Забележка 

1 Статично червено  
 
 

Яркоста може да 
се настрои, но не 

и скоростта 

14 Премигващо синьо  
 

Скоростта и 
яркостта могат  
да се променят 

2 Статично синьо 15 Премигващо пурпурно 

3 Статично пурпурно 16 Премигващо зелено 

4 Статично зелено 17 Премигващо жълто 

5 Статично жълто 18 Премигващо циан 

6 Статично циан 19 Премигващо бяло 

7 Статично бяло 20 Червено/синьо 
пресечено загасване 

 
Скороста може 
да се променя, 

яркостта не 
може да се 

променя 

8 Три-цветна 
подскачаща смяна 

Скоростта и 
яркостта могат  
да се променят 

21 Синьо/зелено 
пресечено загасване 

9 Седем-цветна 
подскачаща смяна 

22 зелено/червено 
пресечено загасване 

10 Три-цветна 
постепенна смяна 

Скороста може 
да се променя, 

яркостта не може 
да се променя 

23 Загасване и постепенно 
появяване всички 

цветове 

11 Седем-цветна 
постепенна смяна 

24 Случайно примигване  

12 Три-цветна бягаща Скоростта и 
яркостта могат  
да се променят 

25 Всички програми 
последователно 

 

13 Премигващо червено    

 

 

5. Начин на свързване: 

 


