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Technické parametry:

Vstupni napétí [U",60 ] :
VÍstupqí napètí [U"y,t.] :
Maximólní vfstupní proud [I.o.]:
Maximólní z6téi, lP; ̂ol:
Pracovní teplota:
Provedení:

TÍída ochrany:
Hmotnost:

AR30-15/12 Analosoyi reeulótor naoètí

EAN: 859522831200r

Analogovy regulótor napétí je urèen k manuólnímu Íízení jasu
jednobarevnlich LED póskù s napójecím napétím 12VDC a LED
zdrojù svètla s napójecím napétím L2VDC, které umoZfiují stmíviíní,
napÍíklad HPW5-MR1 6, ÌIPW5O-MRl 6.
Na rozdíl od regulace PWM umoàiuje plynulé stmívóní aZ do
úplného zhasnutí bez blikóní na minimólních úrovních.
Analogovy regulótorje urèen k montiùi do elektroinstalaóní krabice
KPR68 hluboké minimólnè 60mm.
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Instalace:

Analogoqf regulótor AR30-15/12 instalujte do elektroinstalaóní
krabice KPR68 s instalaóní hloubkou min. 60mm
Jako zdroj napójecího napètí pouZijte pouze doporuóen1f napîjeci
zdroj MW-LPV-60-1 5 (1 sV; 60W).
Vstupní napètí 15VDC pÍipojte do svorek oznaèenfch jako vstup.
JE NUTNE DODRZET POLARITU. V pfípadè pÍehozéní polarity
se pÍeru3í tavnó pojistka JP1
Na rn-fstup lze piipojit LED pósky, nebo LED svételné zdroje
s maximólním celkoqfm piíkonem 30W.
Svételné zdroje LED lze pouLít pouze takové, které umoZùují
stmívóní, napÍíklad HPWS-MRl 6, HPW5O-MR1 6.

Schémata zapojení regulótoru AR30- 1 5/1 2.

UPOZORNÉNÍ:

REGULAToR NEsMÍ .gÍr INsTALovÀN no rroÉr,arri'cH MATEnTAIÚ.

Teplota polovodièú uvnitÍ zaiizení mùZe v nèkteqfch píípadech dosóhnout aí95 oC
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Regulovanf vfstup 12V I max. 30W
Adjustable output 12V I max.

Doporuèené zapojení: Alternativní zapojení:
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Nastavení regulótoru

l. piipojíme napójení aLED zéúéù
2. nastavíme potenciometr do polohy na minimum
3. zapneme napíjecí napètí (rozsvítí se podsvícení

regulótoru)
4. trimrem,,A" nastavíme dolní úrovei qfstupního

napètí
Dolní úroveù zóvisí na pouZité LED z6téùi,
nastavíme ji tak, aby pÌi staZeném potenciometru
na mininiúm iiÍ:LED nesvítila.
(napí. LED pósek vét5inou píi napójecím napètí 3V
jeStè nepatrné svítí. Nékteré svètelné zdroje zhasínají
pÍi napétí 5V.)
trimrem,,B" nastavíme horní mez naphjecího napètí
Horní meznap|jecího napèti by neméla pÍekroèit
jmenovité napétí LED pósku òi svételného zdroje
tzn,lZY . Hodnotu ovéiíme voltmetrem.
Po ohiótí resulótoru a LED z6féie nastavení
zkontrolujeme a je-li potieba, upravíme, podle bodù é.4 a è.5
Podsvícení rómeèku je moZné vypnout rozpojením
jumperu PRI 1

Likvidace vfrobku po ukonòení Zivotnosti

Na vyrobek se vfahuje smérnice EU 2002196/ES. Nevhazujte vyrobek do komunólního odpadu.
piedpisy o oddéleném sbéru elektric$ich a elektroniclcjch vfrobkù.

Datum zmèny: 18.5,2017
,  

'  
, '

5 .

6.

7 .

Rid'te se místními

\ ,

T L


