MANUAL DE INSTRUÇÕES
LINHA

CONTROLADOR DE LEDS

RECURSOS:
A central controladora de LEDs da LINHA PRO possui alta tecnologia para acionamento dos
LEDs. Além dos diversos efeitos, possui também dupla proteção, o que garante maior
durabilidade e conﬁabilidade no produto, conﬁra abaixo alguns dos principais recursos:

Produto feito em
material anti chamas
(ABS)

Fácil instalação e totalmente
PLUG and PLAY via
chicote de conexões.

Dupla proteção contra
curto circuito (Fusível
externo e proteção digital),
quando for detectado um
curto ou sobrecarga, acende
um LED vermelho (PROT.)

Possui 12 efeitos visuais
diferentes e saídas de alta
potência. Suporta até 12
faróis AJK da linha PRO,
sendo 6 faróis por saída.

FUNCIONAMENTO:
Botão para seleção dos efeitos
e também para acionar o modo
automático (Auto). No modo
‘‘Auto’’ todos os efeitos são
executados automaticamente
com intervalo de 5 segundos.
Leds de feedback
Para trocar de efeito, basta clicar saídas ‘‘A’’ e ‘‘B’’
no botão. Para acionar o modo
‘‘Auto’’ deve-se pressionar o botão
Led indicador
por 3 segundos, um LED irá
modo
acender indicando que este modo
‘‘Automático’’
está ativo. Para sair, basta pressionar qualquer botão.
Led indicador de
curto nas saídas

Botão para ligar, desligar
e acionar o modo
‘’Luz direta’’, neste modo
a central não pisca, ﬁca
apenas com os LEDs acesos
constantemente.
-Para ligar, basta clicar uma vez.
-Para acionar o modo ‘’Luz direta’’
basta clicar mais uma vez já com a
central ligada.
-Para desligar, deve estar no modo
‘‘Luz direta’’ e clicar mais um vez.

EFEITOS E MEMÓRIA:
1 - Strobo Lento
2 - Strobo Médio
3 - Strobo Rápido
4 - Safety Car lento separado
5 - Safety Car rápido separado
6 - Pisca separado lento

7 - Pisca separado rápido
8 - Safety Car lento junto
9 - Safety Car rápido Junto
10 - Strobo especial
11 - Sinalização lento junto
12 - Sinalização lento separado

Memória EEPROM: Este produto
possuí memória interna e não
perde as conﬁgurações mesmo
quando desligada a sua alimentação.

INSTALAÇÃO:
A central é acompanhada por um chicote de instalação, a instalação deve ser feita por um proﬁssional
qualiﬁcado ou com conhecimentos técnicos para isso e deverá seguir as ligações abaixo:

Saída ‘‘A’’
Positivo = Cinza polarizado
Negativo = Cinza

Vermelho

+Bateria-

Preto
Saída ‘‘B’’
Positivo = Marrom polarizado
Negativo = Marrom

12v

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tensão de alimentação
10,0 a 16,0 Vdc
Consumo máximo com faróis
4,5A
Consumo máximo sem faróis
20mA
Consumo máximo stand-by
8mA
Saídas
2 (A+B)
Capacidade de faróis
12 Faróis* (6 por saída)
Potência máxima total de saída
60w (A+B)
Proteção contra curto nas saídas e ligação invertida
Sim
Memória EEPROM
Sim
Dimensões
24x46x80mm
Peso (Sem chicote)
30 gr
*Faróis AJK, da linha STROBO PRO, com potência nominal de 3W cada um.
80 mm

46 mm

24 mm

59 mm
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