2-kanałowy ściemniacz LED
12V/24V D2S smartLEDs
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Apacheta Smart Systems Roman Jarocki
05-807 Podkowa Leśna,
ul. Sarnia 41 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Roman Jarocki
web@apacheta.pl
Tel: +48608009009
http://smartleds.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Polski, inteligentny sterownik LED, przeznaczony do sterowania jasnością
standardowego oświetlenia LED, zasilanego napięciem stałym do 24VDC (typowo
12-14V), takim jak świecące kostki brukowe, taśmy, listwy, lampy, moduły RGB LED,
posiadający możliwość konﬁguracji 9-11 parametrów. Jest to sterownik instalacyjny,
w obudowie do standardowych puszek ﬁ 60 mm, ze sterowaniem przewodowym za
pomocą łączników bezpotencjałowych typu przycisk (1 przycisk na jeden kanał).
Możliwe sterowanie radiowe przy pomocy uniwersalnego sterownika radiowego.

Informacje uzupełniające
Polski, inteligentny sterownik LED, przeznaczony do sterowania jasnością
standardowego oświetlenia LED, zasilanego napięciem stałym do 24VDC (typowo
12-14V), takim jak świecące kostki brukowe, taśmy, listwy, lampy, moduły RGB LED,
posiadający możliwość konﬁguracji 9-11 parametrów. Jest to sterownik instalacyjny,
w obudowie do standardowych puszek ﬁ 60 mm, ze sterowaniem przewodowym za
pomocą łączników bezpotencjałowych typu przycisk (1 przycisk na jeden kanał).
Możliwe sterowanie radiowe przy pomocy uniwersalnego sterownika radiowego.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI • 2 ściemniacze LED w jednej obudowie; płynne
zapalanie, gaszenie, ściemnianie i rozjaśnianie lamp niezależnie dla każdego z
kanałów • Grupowe włączanie i wyłączanie oświetlenia poprzez wejście DISABLE
(ręczne - włącznikiem lub automatyczne - czujnikiem zmierzchowym) • Do wyboru 3
charakterystyki rozjaśniania/ściemniania: ﬁzjologiczna (standardowo), liniowa i
pośrednia • Możliwość wstępnego ustawienia maksymalnego poziomu jasności
niezależnie dla każdego kanału • Start sterownika, w zależności od ustawień, od
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jasności 0 (lampy zgaszone), ostatnio zapamiętanej (standardowo) lub maksymalnej
• Zapalanie do zapamiętanej jasności; rozjaśnianie do jasności maksymalnej • Do
wyboru szybkość rozjaśniania/ściemniania od 0,8 do 6,4s/pełny zakres 0- 100%
jasności (standardowo - 3,2s/pełny zakres) • Może współpracować z systemami
automatyki i systemami Inteligentny Dom (KNX, Fibaro, Crestron, LON itp.) • Produkt
polski - zaprojektowany i wykonany w Polsce • Profesjonalne wykonanie, gwarancja
2 lata, serwis u producenta DANE TECHNICZNE: Napięcie zasilania: 8-14VDC Pobór
mocy (typ): 60mW Napięcie pracy wyjść (max): 24V DC Liczba kanałów:
odpowiednio 4, 3 lub 2 Stopień ochrony: IP20 Klasa ochronności: III Obciążenie wyjść
(max): 2A na kanał Rodzaj obciążenia: diody LED Rodzaj pracy: ciągła, wewnątrz
pom. Temperatura pracy: -10°C - +45°C Wymiary obudowy: 4,4 x 4,4 x 2,5cm
Więcej informacji: http://smartleds.pl/sklep/d2s-smartleds/

Certyﬁkaty
RoHS
CE

CPV
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne', 'oświetlenie
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Lampy i oprawy oświetleniowe
Elektryczne artykuły i akcesoria

Załączniki
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Typ oferty
Sprzedaż

4

Termin składania ofert
31.12.2017

Ważna od
28.09.2016

Branże
Handel
Pozostałe branże
Wyposażenie wnętrz
Oświetlenie
Pozostały sprzęt elektryczny
Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne
Budownictwo i architektura
Budownictwo

Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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