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Biztonsági figyelmeztetések
A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a
specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék
üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és
óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől.
A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg
szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk.
Beszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a készülék alja ne érintkezzen
elektromosan vezető (pl. fém) felülettel!
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A készülék tulajdonságai





4 független kimeneti csatorna
Egyen és váltóáramú táplálás
Vezérelhető bemenet *
Alacsony nyugalmi áramfelvétel

* Csak némely fényeffekt mód esetén

Műszaki paraméterek
Bemenő tápfeszültség: 7-24V AC/DC
Nyugalmi áramfelvétel: 20 mA
Maximális áramfelvétel: 80 mA
Méret: 35x41 mm

Rövid leírás
A különböző fényeffektek nagyban javítják terepasztalunk
kinézetét. Ezzel a modullal (rendelési számtól függően) különböző
fényeffekteket tudunk létrehozni.
Rendelési számok és fényeffektek:
TM-54426-A: Égő tűz
TM-54426-B: Hegesztő fény
TM-54426-C: Véletlenszerű rövid villanás (pl traffipax vaku)
TM-54426-D: TV nézés (véletlenszerű hideg színárnyalatok)
TM-54426-E: RGB színkeverő (véletlenszerű színek, pl. reklám)
TM-54426-F: Neon gyújtás
TM-54426-G: Gázlámpa felizzás
A fényeffekt modul mindig csak egy fényeffektet vezérel, a
különböző fényeffektekhez különböző rendelési szám tartozik!

Bekötés
A "POWER" bemenetre csatlakozik a bemenő tápfeszültség.
A "CTRL" bemenetre egyes fényeffektek esetén külső vezérlés /
üzemmód választó kapcsolódhat.
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1. Égő tűz (A)

2. Hegesztő fény (B)

3. Véletlenszerű rövid villanás (C)
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4. TV nézés (D),
5. RGB színkeverő (E)

6. Neon gyújtás (F),
7. Gázlámpa gyújtás (G)
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Jótállási és jogi nyilatkozat
Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes
körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát
vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó
ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében.
Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét
veszti.
Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az
eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik
CE jelzéssel.
Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei.
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