Cikkszám: EHSZETT07

Akciós LED szalag szett 15 méter RGB

Akció! LED szalag szett 15 méter RGB változtatható színű 450 ledes egységcsomagban. Vásároljon most az Energia Háza internetes áruházában 1 munkanapos
kiszállítással karácsonyi ajándékot vagy lepje meg saját magát ezzel az élményt nyújtó LED szettel.
A csomag tartalma:
5050-30 típusú 450 ledes szalag 3x5 méteres tekercsben csatlakozókkal a végein, hátoldalán 3M erős kétoldali ragasztóval, Home Edition,
Vezérlő és 44 gombos távirányító csatlakozóval. A távirányítóval 16 ezer szín kikeverése lehetséges, állítható a szalag fényereje és színei,
programozott fényjátékokkal,
Tápegység a szalag teljesítményének megfelelően ipari kivitelben,
+ 1/2 elosztó RGB csatlakozó,
2 darab RGB toldó és csatlakozó,
Az akciós LED szalag szetthez most kedvező áron vásárolhat Alumínium proﬁlokat is. Ezzel növelheti a szalag élettartamát és biztosíthatja a megfelelő hűtést. A
választható proﬁlok 15 méteres kiszerelésben vannak megadva! A szalagot egyszerűen ragassza fel a megfelelő hűtőközegre, csatlakoztassa a
tápegységet és a vezérlőt, majd kapcsolja be a távirányítóval. A szettben minden össze van programozva, semmit nem kell tennie. A szett 30 perc alatt
üzembehelyezhető felszereléssel.
Szállítás: 1-2 nap
Garancia: megfelelő felhasználás és telepítés esetén 2 év

Hogyan tudod gyorsan összeszerelni?

Ennek a terméknek a fülein további leírást találsz telepítési lehetőségekhez. Ezt az akciós RGB LED szalag szettet 15 méteres kivitelben egyszerűen
összeszerelheted kisebb odaﬁgyeléssel akár szaktudás nélkül is. A szett tartalmaz egy 100W-os ipari tápegységet, amihez ha nincs otthon egy hasonló
3x1,5mm2 keresztmetszetű 230V-os betáp kábel akkor vásárolj egy ilyet a szett mellé vagy a kiépítéskor csatlakoztasd egy meglévő és előkészített 230V-os
kiálláshoz. Ez utóbbi általában a gipszkarton rendszerekből épített álmennyezetnél vagy az Indecor díszlécekből kialakított rejtett világításoknál fordul elő. Ha
konnektorba akarod csatlakoztatni a tápegységet akkor lesz szükséged csak a kiegészítő tápkábelre.
A szett tartalmaz továbbá egy vezérlőegységet amivel a színeket és a fényerősséget tudod változtatni, szabályozni. A vezérlőhöz egy 44 gombos távirányító is
van, amivel előre beállított színeket és egyedi színeket is beállíthatsz az RGB LED szalagon. Tudod a fényerősséget változtatni és a gombok segítségével további
áttűnéseket, átfedéseket és egyéb színjátékokat is létrehozhatsz vagy a beállított játékokat használhatod. A szett további tartalma egy elosztó, ami a
vezérlőegységből osztja el a két irányban a vezetékeket a LED szalagokhoz, 2 darab kis 1x1 cm-es RGB toldó ami a LED szalagok esztétikus toldásához
használható fel és a 3 tekercs 5 méteres RGB LED szalag.
Ennek a LED szalagnak nem szükséges hűtés, de esztétikai szempontból használhatsz Indecor díszléceket és LED alumínium proﬁlokat is. Készítsd elő a LED
szalagot a méreteknek megfelelően. A rendszer összeszerelése egyszerű. A szalagokat két irányban felezd meg, lesz 1-1 5 méteres szakaszod és lesz egy 5
méteres szakaszod amit vágj ketté a vágási ponton. Ezzel lesz 2 darab 7,5 méteres szakasz. Ez azért szükséges mert 15 méternyi LED szalagot nem lehet
egymásba dugni, mert a fényerőssége megváltozhat. Ahol az 5 méteres és a 2,5 méteres találkozásod van, ott vagy egymásba csatlakoztatod a LED szalagokat
vagy a mellékelt csatlakozóval (RGB toldó kis 1x1 cm.es) told össze őket. Ezt úgy tedd meg, hogy az 5 méteres szalag végét és a 2,5 méteres szalag egyik
végét a vágási pontokon a toldó segítségével összeilleszted. Ügyelj, hogy a szalgon lévő jelzések +12V - +12V egymással szembe kerüljön! Ha ez meg van
akkor a szalagok elejét csatlakoztasd az elosztóba majd az elosztót a 2 eres vezetéken keresztül a tápegységhez. A tápegységet csatlakoztasd a 230V-os
hálózathoz. További szerelési utasítást a következő "Szerelési Útmutató" fülön találsz. Mielőtt ügyfélszolgálatunkat keresnéd, kérünk olvasd át az itt és a
szerelési útmutató fülön lévő leírásokat.
Reméljük szép és esztétikus design és hangulatvilágítást alakítasz ki, ebben segítünk neked.

Speciﬁkáció

Általános adatok
Élettartam (óra)

25000

Garancia (év)

2

Szabályozhatóság

Igen

Elektromos adatok
Névleges feszültség (V)

12

Névleges teljesítmény (W)

72

Fénytechnikai adatok
Fényáram (lm)

7500

Fény színe

RGB

Átviteli adatok
Átvitel típusa

Infrás

Környezeti adatok
IP védelmi szint

IP20

Méretek
Hosszúság (mm)

10
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