Įleistinis šviesos srauto stiprumo reguliatorius,
tinkantis LED lemputėms ir LED juostoms valdyti
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Paspaudimu įjungiamas, sukamas reguliatorius, reguliuojamoms HV LED lempoms

Savybės:

Techniniai duomenys:

Fazinis reguliatorius, turintis galimybę pakeisti kylančią maitinimo Voltažas
įtampos sinusoidę į nusileidžiančią;
Dažnis
Didelė galia dirbant su LED lempomis - 200W!
Energijos sunaudojimas
Gaminio privalumai:

Išėjimo galingumas

UNIVERSALUS - dirba su reguliuojamomis: LED, halogeninėmis, kompaktinėmis dienos šviesos CFL, ir dienos šviesos lempomis;
Mygtukas “MICROSWITCH” leidžia paprastai:
-perjungti reguliatoriaus darbo režimą iš “leading” į “trailing edge”;
-susireguliuoti minimalų ir maksimalų šviesos srauto lygį;
-sugrįžti į gamyklinius nustatymus (reset).
Tylus veikimas;
Šviesos srautas reguliuojamas mažais žingsniais (intervalais);
Valdomas pasukamu reguliatoriumi (potenciometru);
“Minkštas” startas, lempų tausojimui (ilgaamžiškumui pratęsti);
Paskutinio nustatymo šviesos srauto lygio atmintis;
Speciali konstrukcija sukurta sulaikyti viršįtampius;
“Savi-apsaugos”: nuo viršįtampio, nuo perkaitimo, trumpo jungimosi;

2 x tranzistoriai
riba 14A

sraigtiniai pajungimo kontaktai,
rekomenduojamas pajungimo kabelis
0,5mm iki 2,5mm skersmens

Gamintojas:
UAB “LIREGUS”
Skroblų g.19
LT 03141, Vilnius.
Lietuva

Svoris
Papildoma informacija

Dydis:

5-200W (LED lemputės, LED juostos)
5-400W (halogeninės ir kaitrinės lemp.)
5-120W
(kompaktinės liuminescencinės, CFL)

Reguliatorius
valdomas
Amperažas
Montažinės dėžutės
dydis
Pajungimas

Atitinka standartus:

Tinkami darbui,
su reguliatoriumi,
šviesos šaltiniai

valdomas mikroprocesoriumi
Reguliuojamos HV LED lempos: 5-200W
Kaitrinės lempos: 5-400W
HV halogeninės lempos: 5-400W
Reguliuojamos CFL lempos: 5-120W

Elektros ir elektroninės įrangos
atliekas mesti į komunalinėms
atliekoms skirtus konteinerius,
statyti šalia jų, laikyti atviroje
vietoje, ardyti patiems, atiduoti
neturintiems leidimų surinkėjams ar metalo supirkimo
įmonėms negalima –
tai pavojinga tiek aplinkai,
tiek sveikatai.

Pajungimas, darbo principo perjungimas, minimalaus ir maksimalaus šviesos srauto lygio keitimas:
Prieš jungdami gaminį įsitikinkite, jog montavimo metu, įtampa yra išjungta. Elekros gaminius privalo montuoti tik atestuoti elektrikai. Pajungimo schema ir valdymas, programavimas žemiau:
Reguliatoriaus valdymas:
Įjungimas/išjungimas - rankenėlės paspaudimas;
Šviesos srauto reguliavimas -rankenėlės pasukimas.

o

“microswitch” mygtukas

Šviesos srauto reguliatorius

Reguliatoriaus darbo principas iš L (leading edge - gamyklinis nustatymas) į T (trailing edge) - leidžia
Reguliatoriaus sugrįžimas į gamyklinius nustatymo parametrus leidžia jums visais
Jums pakeisti reguliatoriaus valdymo sinusoidę. Jei nesate įsitikinę, kuriame darbo režime veikia
atvejais sugrįžtiį L (leading edge) darbo principą, o taip pat nustatant gamyklinius
reguliatorius - visada galite sugrįžti į gamyklinius nustatymus (aprašyta 4 dalyje).
minimumo ir maksimumo lygius.
Nustatymo metodas:
Nustatymo metodas:
Sugrįžkite į gamyklinius parametrus, kad reguliatorius dirbtų L režime. Jei norite pereiti į T režimą:
Įjungkite reguliatorių (paslaudžiant reguliatoriaus rankenėlę);
Išjungkite reguliatorių (paspausdami reguliatoriaus rankenėlę);
Paspauskite 3 kartus (labai greitai) MICROSWITCH mygtuką. Supratęs sugrįžimo
Paspauskite ir laikykite paspaudę MICROSWITCH mygtuką, tada įjungkite reguliatorių. Maždaug po 1
į gamyklinius parametrus reguliatorius duos signalą - mirkteldamas lempomis vienąkart.
sekundės paleiskite MICROSWITCH mygtuką. Reguliatorius persijungė į T darbo režimą (maždaug po
2 sekundžių darbo principo pasikeitimas bus patvirtintas vienu lempų blyksniu).
Minimalaus šviesos srauto reguliavimas (nustatymas) žemesniame ar didesniame lygyje galimas
tiek L, tiek T darbiniuose reguliatoriaus režimuose.
Nustatymo metodas:
Įjungkite reguliatorių (paspauskite reguliatoriaus rankenėlę);
Rankenėlės pagalba nustatykite minimalų šviesos srautą (sukite į kairę, iki pat galo);
Paspauskite ir laikykite MICROSWITCH mygtuką, kol minimali reguliavimo riba keisis;
Paleiskite MICROSWITCH mygtuką tame lygyje, kuris Jus tenkina, reguliatorius išsisaugos Jūsų nustatytą
lygį.
Maksimalus šviesos srauto lygio reguliavimas žemesniame ar didesniame lygyje galimas
tiek L, tiek ir T darbiniuose reguliatoriaus režimuose.
Nustatymo metodas:
Įjungkite reguliatorių (paspauskite reguliatoriaus rankenėlę);
Rankenėlės pagalba nustatykite maksimalų šviesos srautą (sukite į dešinę, iki pat galo);
Paspauskite ir laikykite MICROSWITCH mygtuką, kol maksimali reguliavimo riba keisis;
Paleiskite MICROSWITCH mygtuką tame lygyje, kuris Jus tenkina, reguliatorius išsisaugos Jūsų nustatytą lygį.
Šviesos srauto reguliatorius, su 1 kl. perjungikliu
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