RGB

LED PÁSKY

RGB LED pásek EPISTAR 7,2- 14,4W 1m/1,2A 120° 120 - 240lm

KONEKTORY A PRŮCHODKA
3205021609
spojovací kříž
4x samice

* uvedená cena je za 1 m pásky

356,3202020601 RGB LED pásek 30 LED/1m
3202015601 RGB LED pásek 60 LED/1m
553,3202016601 RGB LED pásek 60 LED/1m zalitý v plastu 597,-

3205022609
spojka
2x samec

MO cena bez DPH

od

356,-

KABEL
PRODLUŽOVACÍ
LIŠTA WIRELI
45 ALU RGB 1 m

3205024609
průchodka kabelu
korpusem

MO cena bez DPH

54,MO cena bez DPH

14,MO cena bez DPH

9,-

KABEL PROPOJOVACÍ RGB 2 m

3205019609 prodlužovací kabel 2 x zásuvka
• Maximální zátěž kabelu 5 m RGB pásky
s 60 LED na 1 m
• Délka 1 m
3205020609 propojovací kabel zásuvka/drát
• Maximální zátěž kabelu 5 m RGB pásky
s 60 LED na 1 m
• Délka 2 m

Kabel pro RGB 2 m

MO cena bez DPH

MO cena bez DPH

54,-

54,-

NAPÁJENÍ DC PRO RGB LED PÁSKY (Jack)

RGB ŘADIČ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ “IR”

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led 14,4W 1m1,2A 120° 240lm
237,3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
280,3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
454,3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
464,3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m
496,-

3202004601
RGB řadič s
dálk.ovládáním IR

RGB ŘADIČ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ “RADIO”
3202021601
RADIOVÝ řadič
s dálk.ovládáním
ROZDÍLY PROTI
“IR” OVLADAČI
• Radio řadič umožňuje
navolit méně barev
(8 barvy+4 programy)
• Funkce zrychlení a
zpomalení prolínání barev.
• Programujete opakovanými
stisky tlačítka.
• funguje i přes stěnu do 7 m

ROZDÍLY PROTI
“RADIO” OVLADAČI
• IR řadič umožňuje nastavit
více barev.
• Barvy nastavujete snadno
stiskem jednoho tlačítka.
• Čidlo řadiče musí být na
viditelném místě do 5 m

MO cena bez DPH

590,-

BATERIE ovládače “RADIO” řadiče

MO cena bez DPH

960,-

+

OBJEDNEJTE

MO cena bez DPH
3205152000 HIGH VOLTAGE
Baterie k dálkovému ovladači pro
RGB RADIO řadič

IDEAL TRADE spol. s r.o. Tečovice 45, 763 01 Zlín 4
www.idealtrade.cz

69,-
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NÁVOD JAK NA TO
Zapojení s RADIOVÝM ovládáním:
Barva kabelu a
pořadí zapojení.

3202021601 RADIOVÝ řadič s dálk.ovládačem

bílá
zelená
červená
černá

ZAPOJENÍ
• RADIOVÝ řadič můžete napojit
do svorkovnice přímo na
propojovací kabel.
• Kabely do svorkovnice řadiče
připojíte snadno podle barev.

3205024609
průchodka kabelu
korpusem
Další možnost
připojení napájení
DC 12 V.

3205020609 *
propojovací kabel
samice/drát

3205022609
spojka
3205019609 *
prodlužovací kabel
2 x samice

Při spojování kabelů dbejte na
dodržení spojení správných párů.
K tomuto Vám pomáhá označení
šipkami na konektorech.

3205152000 Baterie k
dálkovému ovladači
pro RGB RADIO řadič
Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led
14,4W 1m1,2A 120° 240lm
3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

SNADNO A RYCHLE

Pokud potřebujete dělení na více
větví, můžete použít spojovací kříž .

POUČENÍ:
Při objednávce napájení vycházejte
z výkonu připojeného pásku. Pokud
má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon
v Amperech zjistíte podle vzorce:
Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)
tedy A = 14,4/12 = 1,2 A = 1200 mA
Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme
napájení minimálně 1200 mA.

3205022609
spojka
3205021609
spojovací kříž
4x zásuvka

3202015601 RGB LED pásek

3205022609
spojka
2x kolíky

3205022609
spojka

ROZDÍLY PROTI “IR” OVLADAČI
• Radio řadič umožňuje navolit méně
barev (cca 8 barvy a 4 programy)
• Funkce zrychlení a zpomalení.
• Barvy nastavujete opakovanými
stisky tlačítka.
• Výhodou je, že ovládání funguje i
přes stěnu...

3205019609 *
prodlužovací kabel
2 x zásuvka
* maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásky s 60 led na 1 m

IDEAL TRADE spol. s r.o. Tečovice 45, 763 01 Zlín 4
www.idealtrade.cz
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NÁVOD JAK NA TO
Zapojení s INFRA ovládáním:

SNADNO A RYCHLE
Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásku. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr.
Výkon v Amperech zjistíte podle vzorce: Výkon (W) = Napětí (V) x Proud (A)

Čidlo řadiče
Ovladač pracuje na
viditelnou vzdálenost
max. 5 m. Čidlo musí
být na viditelném
místě. Pokud jej tak
nelze umístit, použijte
RADIOVÝ ovladač.

3205022609
spojka

ZAPOJENÍ:
• IR řadič spojíte přímo s prodlužovacím
kabelem nebo s LED páskem na který
připájíte (nebo Vám připájíme) spojku
3205022609 (spojka 2x samec).
• Stačí objednat potřebný počet metrů
LED pásky a správné napájení.
• Snadná instalace sestavu řadí do
kategorie HOBBY produktů.

3202004601
RGB řadič s dálk.ovládáním IR

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led
14,4W 1m1,2A 120° 240lm
3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

Při spojování kabelů dbejte na
dodržení spojení správných párů.
K tomuto Vám pomáhá označení
šipkami na konektorech.
* maximální zátěž kabelu = 5 m
RGB pásky s 60 led na 1 m

POUČENÍ:
Při objednávce napájení vycházejte
z výkonu připojeného pásku. Pokud
má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon
v Amperech zjistíte podle vzorce:
Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)
tedy A = 14,4/12 = 1,2 A = 1200 mA

3205019609 *
prodlužovací kabel
2 x samice

Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme
napájení minimálně 1200 mA.
Pokud potřebujete dělení na více
větví, můžete použít spojovací kříž .

3205022609
spojka
3205021609
spojovací kříž
4x samice

3202015601 RGB LED pásek

3205022609
spojka
2x samec

3205022609
spojka

3205019609 *
prodlužovací kabel 2 x zásuvka
* maximální zátěž kabelu = 5 m RGB
pásky s 60 led na 1 m

ROZDÍLY PROTI “RADIO” OVLADAČI
• IR řadič umožňuje nastavit více barev.
• Barvy nastavujete snadno stiskem
jednoho tlačítka.
• Částečnou nevýhodou je, že čidlo
řadiče musí být na viditelném místě.
(ovládání funguje pouze na viditelnou
vzdálenost do 7 m)

IDEAL TRADE spol. s r.o. Tečovice 45, 763 01 Zlín 4
www.idealtrade.cz
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