
ROZWIDLACZ LED W104

  Rozwidlacz LED W104 s³u¿y do wzmacniania i rozdzielania sygna³ów cyfrowych taœm lub modu³ów LED. 
Rozwidlacz wymaga zasilania. Posiada dwa wejœcia, z których ka¿de rozdzielanie jest na dwa wyjœcia. Dziêki
temu mo¿na jeden sygna³ rozdzieliæ na cztery b¹dŸ dwa sygna³y rozdzieliæ na dwa razy po dwa.

Parametry rozwidlacza
   -napiêcie zasilania: 5...24V        
   -obs³ugiwane uk³ady scalone (diody cyfrowe): WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823, SK6812, TM1803, 
    TM1804, TM1809, TM1814, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, APA104
   -wymiary: 60 x 84 x 30mm

   
Przyk³adowe pod³¹czenie.
   
Przyk³adowe pod³¹czenie 
Rozwidlenie dwóch wejœæ 
na dwa razy po dwa wyjœcia.
   

Przyk³adowe pod³¹czenie. 
Rozwidlenie jednego wejœcia 
na cztery wyjœcia.
   



Wymagane warunki przechowywania urz¹dzenia: 
-jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych,w których atmosfera jest  wolna od par i œrodków ¿r¹cych.
-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoœæ powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)
Utylizacja urz¹dzenia:
-urz¹dzenia nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemników na odpady. Niepotrzebny lub zu¿yty produkt 
   nale¿y oddaæ do specjalnych oœrodków segreguj¹cych odpady, prowadzonych przez w³adze miejskie.

  Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za mo¿liwe konsekwencje wynik³e z nieprawid³owej instalacji, niew³aœciwego 
u¿ytkowania urz¹dzenia, nieprzestrzegania instrukcji obs³ugi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.

Wymagane warunki pracy urz¹dzenia:
-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C     -wilgotnoœæ wzglêdna od 30% do 75%
-monta¿u urz¹dzenia mo¿e dokonaæ jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami 
-przewód steruj¹cy taœm¹ LED (pod³¹czony do wyjœcia urz¹dzenia) nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 10cm. Jeœli potrzebne jest 
   d³u¿sze okablowanie to sygna³ steruj¹cy nale¿y poprowadziæ przewodem ekranowanym (koncentrycznym). Obowi¹zek 
   doboru przewodu oraz odpowiedzialnoœæ za ewentualne zak³ócenia radiowe powodowane niew³aœciwym okablowaniem 
   spoczywa na instalatorze urz¹dzenia.
-pod³¹czona cyfrowa taœma LED lub cyfrowe modu³y LED musz¹ spe³niaæ obowi¹zuj¹ce normy kompatybilnoœci elektromagnetycznej.
-pod³¹czenie urz¹dzenia wykonywaæ przy od³¹czonym napiêciu zasilania
-praca urz¹dzenia nie jest mo¿liwa w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a lub szkodliwego promieniowania oraz w zasiêgu silnego pola 
   elektromagnetycznego
-obudowê czyœciæ zwil¿on¹ œcierk¹, przy od³¹czonym zasilaniu  -urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami
-jeœli urz¹dzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno pod³¹czaæ do niego zasilania.

Przyk³adowe po³¹czenie 
z dodatkowym przewodem zasilaj¹cym.

Przyk³adowe po³¹czenie 
z dodatkowym zasilaczem ma³ej mocy.


	Strona 1
	Strona 2

