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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 (pod³¹czony od wyjœcia sterownika do wejœcia w rozdzielaczu) nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 10cm. Jeœli potrzebne 
 jest d³u¿sze okablowanie to sygna³ steruj¹cy nale¿y poprowadziæ przewodem ekranowanym. 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
-jeœli urz¹dzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno pod³¹czaæ do niego zasilania 
-urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami

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.

Rozdzielacz W516 umo¿liwia pod³¹czenie wielu krótszych odcinków taœmy cyfrowej LED tak, aby zachowywa³a siê jak 
jeden d³u¿szy odcinek. Jest to bardzo praktyczne przy tworzeniu matryc z taœm cyfrowych. Przyk³adowo, taœma 
pod³¹czona do wyjœcia numer 1 bêdzie wyœwietla³a pierwsze 20 pikseli, a taœma pod³¹czona do wyjœcia numer 2 kolejne 
piksele, t.j. 21..40. Iloœæ pikseli na ka¿dym wyjœciu jest dowolna z zakresu 1..2040 i mo¿e byæ ustawiana niezale¿nie. Do 
konfiguracji urz¹dzenia s³u¿y Konfigurator pikseli T516 (oddzielne urz¹dzenie). Pod³¹cza siê go do obecnego na p³ytce 
gniazda mini-jack, tylko na czas konfiguracji. Wymiary rozdzielacza: 97,8 mm x 73,7 mm.
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Pod³¹czenie taœm cyfrowych oraz wybór napiêcia
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£¹czenie rozdzielaczy
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