HIPERNET Sp. z o.o.
ul.Kcyńska 48, 85-304, Bydgoszcz
tel +48 52 5115434 fax +48 52 5222014

UKŁADY STEROWANIA OŚWIETLENIEM LED

STEROWNIK DO PASKÓW LED - OPÓŹNIENIE ZAŁĄCZENIA
HI-DEL30
Sterownik przeznaczony jest do włączania jedno kolorowych
taśm LED. Efektem działania sterownika jest opóźnione załączenie
następnego segmentu podłączonego za sterownikiem DEL30.
Sterownik nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji, jest wlutowywany
pomiędzy dwa odcinki taśmy LED. Układ można zasilić z dowolnej
strony, taśma podłączona po przeciwnej stronie niż przyłączono
zasilanie, zapali się z opóźnieniem.
DEL30 umożliwia uzyskanie efektu kroczącego światła bez żadnych dodatkowych urządzeń
sterujących i instalacji elektrycznej. Moduł ma szerokość 10mm tj. szerokość standardowego paska LED i
pasuje do wszystkich profili oświetleniowych, ma też niewielką długość 20mm i nie powoduje znaczącej
przerwy w liniowości oświetlenia zainstalowanego w profilu.
Urządzenie pozwala na uzyskanie bardzo interesujących efektów świetlnych i jednocześnie jest wyjątkowo
proste w zastosowaniu. Może uatrakcyjnić każde liniowe oświetlenie LED umożliwiając jego załączenie w
atrakcyjny sposób. Zastosowanie DEL30 nie przeszkadza w regulacji jasności.
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Ilustracja możliwości zasilania pasków LED ze sterownikami DEL30.
Sterownik DEL30 stosuje się w celu uzyskania efektu kroczącego światła. Dzięki działaniu sterownika w obu
kierunkach możliwe jest wytworzenie atrakcyjnych, wyjątkowych efektów oświetleniowych w innym przypadku
osiągalnych jedynie z zastosowanie skomplikowanych systemów sterowania. Interesującym przykładem
zastosowania DEL30 może być linia oświetleniowa zainstalowana w korytarzu z dwoma czujnikami ruchu na obu
końcach korytarza. Światło zapali się z kierunku z którego nadchodzi osoba. Innym ciekawym przykładem
zastosowania może być linia świetlna w korytarzu hotelowym z czujnikiem ruchu przy każdych drzwiach. Po
wykryciu ruchu przy dowolnych drzwiach światło powędruje w obu kierunkach korytarza od miejsca wykrycia ruchu.

Parametry sterownika DEL30-35-3-12:
napięcie zasilania:
12V +/-1V
obciążalność:
3A
czas pierwszego załączenia: 0,35 sek
wymiary:
10 x 20 mm
Wersje dostępne na zamówienie
parametry maksymalne:
napięcie zasilania:
30V
obciążalność:
6A
czas pierwszego załączenia: 2,2 sek

System oznaczeń:
HI-DEL30-35-3-12
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