
 

 

 
Контролер світлодіодний RGB 12В (Україна) 

Інструкція з єксплуатації 
 

 
 

 
Контролер світлодіодний RGB призначено для керування світлодіодною продукцією з 
напругою живлення 12В. 
 
Контроллер має наступні характеристики: 

 напруга живлення ........ 12В; 
 кількість каналів .............. 3; 
 струм на канал ............ до 15А; 
 керування за допомогою реryлятора «ЯСКРАВІСТЬ» задає яскравість в усіх 

режимах. Обертання енкодера за годинниковою стрілкою збільшує  швидкість 
сценаріїв, проти годинникової стрілки - зменшує. Натискання кнопки енкодера 
змінює сценарій. Після відключення живлення всі налаштування зберігаються. 

Перелік сценаріів: 
1. Перетікання усіх кольорів. 
2. Дімер R 
3. Дімер R+G 
4. Дімер G 
5. Дімер R+B 
6. Дімер В 
7. Дімер R+B 
8. Дімер R+G+B 
9. Плавне засвічування і загасання R 
10. Плавне засвічування і загасання G 
11. Плавне засвічування і загасання В 
12. Плавне засвічування і загасання R+G 
13. Плавне засвічування і загасання R+B 
14. Плавне засвічування і загасання G+B 
15. Включення всіх кольорів по черзі (R,RG,G,GB,B,RB) 

16. 4 рази перемикання каналів вперед, 1 раз - назад. Потім зі швидкістю 50 мс 
10 разів мерехтить R, потім В, потім G (ефект стробоскопу). 



 

 

17. Почергове мерехтіння R+B u G. 
18. Почергове перемикання каналів вперед (3 кола). Почергове перемикання 
каналів назад (3 кола). Почергове засвічення R,G,B i загасання R,G,B (пo 3 рази). Всі 
канали вмикаються/вимикаються 3 рази. 

19. Почергове перемикання каналів вперед (постійне). 
20. Почергове вимикання каналів (постійне). 

Схема підключення контролера: 

 

Гарантійні зобов'язання: 
1. Гарантійний термін на виріб складає 12 місяців з дня продажу. Дата 

продажу встановлюється згідно бухгалтерських документів (рахунок-
фактура, видаткова тощо). 
2. Гарантія розповсюджується на несправності, які було виявлено на протязі 

гарантійного строку і зумовлені виробничими або конструктивними 
факторами. 
3. При виявленні несправності, виробник на власний розсуд відновить, замінить 

виріб або поверне грошову вартість виробу. 
4. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються: 
 на механічні пошкодження та пошкодження, що викликані дією агресивних 
середовищ або високих температур; 
 на вироби з несправностями, що виникли внаслідок невірного підключення та 
експлуатації, а також при використанні виробу не за призначенням. 
 у випадку порушення параметрів електроживлення, зокрема невірним 
розрахунком потужності блока живлення або використання несправного блока 
живлення; 
 у випадку використання блоків живлення з вихідними параметрами напруги, що 
не відповідає потребам виробу (12 +/- 0,5 В). 
 


