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RGB Ovládací modul KLASIK

Pro system X-LIGHT RGB jsou dodávány speciální 
ovládací elktroniky  osvětlení tvárnic X-LIGHT RGB . 
Pomocí ovládacích elktronik je možné nastavovat jek 
jednotlivé barvy osvětlení, tak i měnit barvy osvětle-
ní použítím přednastavených programů.Všechny RGB 
ovládací jednotky jsou vybaveny dálkovým ovláda-
ním pracujícím na RADIO nebo INFRA principu.

Model KLASIK  pracuje s RADIO dálkovým ovládání s 
dosahem cca 50 m v budovách.Disponuje 6 funkce-
mi bez možnosti regulace intenzity osvětlení.

Napájecí napětí DC 12V
Max.proud.zatížení 4A
Max.regulovaný příkon 48W
Počet programů 6

Funkce RGB ovládacího modulu 
KLASIK 

● Nastavení  sedmi základních barev (Bílá studená, 
červená, zelená, modrá, tyrkysová, žlutá, fialová)

● Plynulá změna 3 barev v nastavitelném časovém 
intervalu

● Plynulá změna 7 barev v nastavitelném časovém 
intervalu

● Skoková změna 3 barev v nastavitelném časo-
vém intervalu

● Skoková změna 7 barev v nastavitelném časo-
vém intervalu

● ZAPNUTO/VYPNUTO

X-LIGHT - Schema zapojení

Při zapojení  X-LIGHT skleněných tvárnic je třeba 
si dát pozor na dodržení správné polarity připojení 
napájecího zdroje a jednotlivých barev R-G-B !

K napájení je nezbytně nutné použít STABILIZOVA-
NÝ zdroj STEJNOSMĚRNÉHO proudu o napětí DC12V 
ze sortimentu LUXFERY.net. V případě použití jiných 
napájecích zdrojů může dojít až ke zničení LED sví-
tivých diod X-LIGHT skleněné tvárnice a ovládací 
elektroniky.

Technické údaje RGB Ovládacího modulu 
KLASIK
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RGB Ovládací modul PLUS

Pro system X-LIGHT RGB jsou dodávány speciální 
ovládací elktroniky  osvětlení tvárnic X-LIGHT RGB . 
Pomocí ovládacích elktronik je možné nastavovat jek 
jednotlivé barvy osvětlení, tak i měnit barvy osvětle-
ní použítím přednastavených programů.Všechny RGB 
ovládací jednotky jsou vybaveny dálkovým ovládaním 
pracujícím na RADIO nebo INFRA principu.

Model PLUS  pracuje s RADIO dálkovým ovládání s 
dosahem cca 50 m v budovách.Disponuje 13 funk-
cemi s možností skokové regulace intenzity osvětlení 
jednotlivých barev a programů..Ovládání RGB ovláda-
cího modulu PLUS je možné jak manuálně přímo na 
modulu tak pomocí dálkového ovládání.

Napájecí napětí DC 12V
Max.proud.zatížení 6A
Max.regulovaný příkon 72W
Počet programů 13

Funkce RGB ovládacího modulu 
PLUS 

Nastavení  sedmi  základních barev (Bílá studená, čer-
vená, zelená, modrá, tyrkysová, žlutá, fialová)
● Plynulá změna 3 barev v nastavitelném časovém 

intervalu
● Plynulá změna 7 barev v nastavitelném časovém 

intervalu
● Plynulá změna červená / zelená v nastavitelném 

časovém intervalu
● Plynulá změna červená / modrá v nastavitelném 

časovém intervalu
● Plynulá změna zelená / modrá v nastavitelném 

časovém intervalu
● Plynulá změna Bílá / barva ( červená, zelená, 

modrá)
● Skoková změna 3 barev v nastavitelném časovém 

intervalu
● Skoková změna 7 barev v nastavitelném časovém 

intervalu
● Skoková změna Bílá / barva ( červená, zelená, 

modrá)
● Ovládání intenzity osvětlení - 6 stupňů
● Funkce PAUSE - pozastavení programu
● ZAP/VYP

X-LIGHT - Schema zapojení

Při zapojení  X-LIGHT skleněných tvárnic je třeba 
si dát pozor na dodržení správné polarity připojení 
napájecího zdroje a jednotlivých barev R-G-B !

K napájení je nezbytně nutné použít STABILIZOVA-
NÝ zdroj STEJNOSMĚRNÉHO proudu o napětí DC12V 
ze sortimentu LUXFERY.net. V případě použití jiných 
napájecích zdrojů může dojít až ke zničení LED sví-
tivých diod X-LIGHT skleněné tvárnice a ovládací 
elektroniky.

Technické údaje RGB Ovládacího modulu 
PLUS
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Ovládací modul Mini RGB

Pro systém X-LIGHT RGB jsou dodávány speciální 
ovládací elktroniky osvětlení tvárnic X-LIGHT RGB. 
Pomocí ovladače je možné nastavovat jak jednotlivé 
barvy osvětlení, tak i měnit barvy osvětlení použítím 
přednastavených programů.

Model KLASIK  pracuje na radio frekvenci 433MHZ  a 
dálkové ovládání má dosah cca 20 m.

Napájecí napětí DC 12V
Max. proud.zatížení 5A
Max. regulovaný příkon 60W
Rozměr 178x45x20 mm

Funkce RGB ovládacího modulu
                                       Mini RGB       

X-LIGHT - Schema zapojení

Při zapojení  X-LIGHT RGB skleněných tvárnic je tře-
ba si dát pozor na dodržení správné polarity připoje-
ní napájecího zdroje a jednotlivých barev R-G-B !

K napájení je nezbytně nutné použít STABILIZOVA-
NÝ zdroj STEJNOSMĚRNÉHO proudu o napětí DC12V 
ze sortimentu LUXFERY.net. V případě použití jiných 
napájecích zdrojů může dojít až ke zničení LED sví-
tivých diod X-LIGHT skleněné tvárnice a ovládací 
elektroniky.

Technické údaje ovládacího modulu Mini RGB

● ZAPNUTO/VYPNUTO

 
● Přepínání programů (4 přednastavené 

barevné změny)

● zvýšení rychlosti barevných změn u pro-
gramů 

● zpomalení rychlosti barevných změn u 
programů 

● zvýšení svítivosti 0-100%

● snížení svítivosti 100 - 0%

      

              ● nastavení „vlastní “ barvy
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vypnout / zapnout

programy:
prolínání 3-7 barev (skokově)
prolínání 3-7 barev (plynule)
každá barva samostatně

zpomalit rychlost prolínání

zrychlit rychlost prolínání

A

B

C

D

POPIS dálkových ovládání RGB jednotky

vypnout / zapnout

rychlost
8 rychlostí prolínání

program zpět3

4

5

6

1

2 pauza

program dopředu

intenzita osvětlení 
25%, 50%, 75%, 100%
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● ZAPNUTO/VYPNUTO

 
● Přepínání programů (4 přednastavené 

barevné změny)

● zvýšení rychlosti barevných změn u pro-
gramů 

● zpomalení rychlosti barevných změn u 
programů 

● zvýšení svítivosti 0-100%

● snížení svítivosti 100 - 0%

      

              ● nastavení „vlastní “ barvy
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