
Medidas:

Comando DMX Touch Control
RGB+W de Parede

Ficha Técnica
Comando DMX Touch control RGB+W de Parede

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/óp�cos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Sinal

Tensão

Dimensões 86 x 86 x 29.1mm

214722.440CH

12-24Vdc

DMX512

REFERÊNCIA

- 1 zona

- Sensível ao toque

- Interface de vidro (branco e preto)

- Modo de funções de salvar cor

3 Anos
Garantia
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Esquema de ligação:
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Botão Reproduzir e pausar. Existe apenas um modo de criação. Quando você toca no botão            , ele será 

executado.

Brilho    Diminuir   Acelerar

O botão pode salvar o modo de cor ou salvar quando você toca na roda de cores.

No botão "S", ele salvou "R / G / B" por defeito. Porém, com a sua operação, você pode salvar outras 3 cores, 

subs!tuindo as cores R / G / B.

Quando pressiona o botão           , será executado um modo predefinido. Se vir um modo favorito, poderá 

pressionar o botão "S" por 5 segundos até a iluminação conectada piscar. Em seguida, foi salvo com sucesso.

Quando clicar na roda de cores           , se clicar numa cor e desejar salvá-la, pressione o botão "S" por 5 segundos 

até que a iluminação conectada pisque. Em seguida, foi salva com sucesso.

Para branco quente, branco natural, mudança de branco frio (através da mistura de três cores RGB)

Rodas de cores   Desligue e ligue, pressão longa significa configuração padrão

  Pressão breve significa ligar e desligar para cada canal. Se pressionar prolongadamente numa 

primeira fase  para fase, aumenta o brilho; se pressionar prolongadamente numa segunda fase diminui o brilho.

No canto do painel há uma luz de sinalização: azul significa aceso, vermelho significa apagado.

Defina os endereços dos decodificadores DMX conectados em série como todos os 001.


