
Przeznaczenie: kontrola oświetlenia w basenie

MODULATOR
DIAMOND PLUS RGB 120W

INTERFEJS 
MODULATORA Radio - kontrolka zapala się podczas odbierania poleceń 

radiowych przesyłanych przez pilot zdalnego sterowania.

Bluetooth®- kontrolka świeci się gdy użytkownik jest 
podłączony. Błyska raz na sekundę czekając na połączenie.
Byłskawicznie miga podczas inicjalizacji (niedostępny).

Oświetlenie - kontrolka nie świeci się, kiedy światła są 
wyłączone. Miga, gdy polecenie jest przetwarzane. 
Nieustannie świeci się, gdy oświetlenie jest włączone.

Klucz - zwiększa wartość lub przewija ustawienia.

Klucz - zmniejsza wartość lub przewija cofając ustawienia.

OK - Potwierdza wybór sekwencji zmiany parametru/ 
koloru/ sekwencji kolorów.



MODULATOR
DIAMOND PLUS RGB 120W

USTAWIENIA 
PILOTA 

CECHY 
PRODUKTU

• Modulator Diamond Plus RGB jest przeznaczony do powieszenia na ścianę, ze 
   względu na małe rozmiary jest prawie niewidoczny i zajmuje bardzo mało 
   miejsca

• Możliwość kontroli oświetlenia z pomocą modulatora, z dużych odległości - 
    zapewnia on sprawną i prostą obsługę

Włącz/ wyłącz - ten przycisk włącza lub wyłącza oświetlenie. Po 
ponownym włączeniu będą one w tym samym kolorze lub tej 
samej kolejności , w jakiej były wyłączone

Poprzedni i następny - te klawisze służą do przewijania kolorów 
i sekwencji

Ustawienia/ program - kiedy światła są włączone, ten przycisk 
przełącza tryby pomiędzy „ustawieniami” a „sekwencją”. Gdy 
basen jest oświetlony w trybie ustawiania, naciśnięcie tego 
przycisku rozpocznie sekwencję n01 (A1). Jeśli „sekwencja” jest 
uruchomiona, po naciśnięciu klawisza, oświetlenie zmieni się 
na białe (F0).



CECHY 
PRODUKTU

PARAMETRY

DANE

• Modulator posiada także ergonomiczny pilot zdalnego sterowania, który 
   zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania

• Posiada przedni panel wyświetlacza, ułtwia korzystanie i kontrolę parametrów
   modulatora bez pomocy pilota 

• Urządzenie pozwala na wybranie 18 trybów prac:  11 kolorów i 7 animacji 
   kolorystycznych 

OPIS PARAMETRY

Zasilanie 12V AC/ Częstotliwość: 50Hz/ 60Hz

NAZWA KOD

Modulator Diamond Plus RGB - max. 3 szt.= 120W, 
sterowanie pilot i bluetooth 24875

max. 5W 

max. 120W

IP-55

Pobór energii

Włączanie zasilania (miejsca połączone)

Klasa ochrony

100 x 160 x 42 mm

karton: 390g/ pilot: 40g; 
pełny karton: 600g

Wymiary

Waga

czterostronna częstotliwość: 433.92Mhz
bateria: 12V 23A alkaliczna

zużycie przy wysyłaniu: 18mA max
moc znamionowa: < 0.1 mW

wbudowana antena
max. zasięg 30 m w otwartej przestrzeni

Pilot zdalnego sterowania

W zestawie: mocowania naścienne (2 wkręty/ kołki 
w zestawie)

Uchwyt ścienny zdalnego sterowania: elementy 
mocujące ścienne (2 śruby/ kołki w zestawie)

Montaż

MODULATOR
DIAMOND PLUS RGB 120W


