
 
 

Ovladač - dálkový k RGB páskům - 3 kanály 
 
Objednací číslo: 1935 
 

LED ovladač RGB LED pásků 12-24 VDC, 3x2 A/24 W, IR ovládání, 24 tlačítek. Součástí balení ovladače je 
přijímač, ovladač včetně baterie, konektor pro napájení, 4 volné kabely pro připojení LED RGB pásku. 
 

Technické parametry: 
 

Vstupní napětí: 12V DC 
Zatížení: <24 W/2 A na kanál, celkem 72 W 
Připojení: vstup/výstup - nízkonapěťový konektor/4 pin konektor 
Rozměry: přijímač 50×35×22mm, ovladač 84x50x6mm 
Pracovní teplota: od -20°C do +60°C 
Komunikace dálkového ovladače: IR 
 

Ovladač má paměť posledního nastavení po odpojení napájení 
 

Funkce a použití:  
 

Kontrolér s infračerveným dálkovým ovládáním slouží pro řízení 12V LED pásek RGB. Kontrolér umožňuje 
dálkové zapnutí či vypnutí LED pásku a nastavení požadované barvy (15 barev) a intenzity světla. Pomocí 
kontroléru je možné spustit čtyři různé typy efektů s kombinací tří nebo sedmi barev. 
 

Zapojení kontroléru: 
                                                                                       
Kontrolér připojte k napájecímu transformátoru 84W pomocí vstupu pro konektor Jack 5.5/2.1MM. Výstupní 
kabel kontroléru připojte k LED RGB pásku. Vstup označený na konektoru kontroléru šipkou je nutné připojit 
na stejně označený vodič na LED pásku (společný vodič). V případě nedodržení správné polarity nebude možné 
LED pásek ovládat. Dálkové ovládání vyjměte z ochranného obalu a odstraňte plastovou pojistku proti 
samovolnému vybíjení baterie. 
 

Nastavení kontroléru: 
 

Pro správnou funkci je nutné nejprve kontrolér spárovat s LED páskem. 
- Po připojení napájení ke kontroléru a LED pásku stiskněte OFF pro vypnutí pásku. 
- Stiskněte tlačítko FLASH 
- Stiskněte tlačítko SMOOTH – měli byste vidět probliknutí pásku, který indikuje změnu nastavení 

kontroléru 
- Pokud požadovaná barva na ovladači nesouhlasí s barvou, kterou svítí pásek, postup zopakujte, dokud 

nedojde ke sjednocení barev pásku a ovladače. 
 

Likvidace odpadů: 
 

Ovladače jsou elektronické komponenty a je nutné je po jejich vyřazení z provozu ekologicky 
zlikvidovat. V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu!!! 
Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb. 
O odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení. 
Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je 
zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN. 
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