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1. Introducere: 

Felicitări pentru achiziționarea Dalelor cu LED. Asigurați-vă că ați parcurs datele tehnice și instrucțiunile de utilizare pentru partea 

electrică inainte de a folosi produsele. Păstrați instrucțiunile pentru a le reciti dacă este necesar! 

2. Instrucțiuni de securitate 

- Citiți Instrucțiunile în detaliu. 

- Utilizați produsul numai pentru ce a fost fabricat.  

- Produsul poate fi utilizat numai cu dalele cu LED. 

- În timpul asamblării, Cablurile nu trebuie să fie întrerupte sau deteriorate. 

- În timpul manipulării și instalării asigurați-vă că murdăria nu poate pătrunde în mufele conectoare. 

- Setul nu este o jucărie și nu este potrivit pentru copii. Țineți setul departe de copii. 

- Aveți grijă, atunci când instalați, să conectați corect  benzile de LED-uri. Conectarea incorecta , face imposibila utilizarea si deterioreaza 

echipamentelor electrice si electronice.  

- Produsul nu trebuie expus la presiune mecanică.  Șocurile, loviturile sau la căderea de la o înălțime redusă pot provoca daune. 

- Nu utilizați echipamentul furnizat dacă dispozitivele sunt deteriorate. 

- Niciodată nu vă uitați direct la sursa de lumină deoarece acest lucru poate afecta ochii. 

- Setul complet trebuie protejat de căldură sau de frig în limitele de temperatură specificate. 

- Asigurați-vă că atunci când instalați cablurile nimeni nu se poate împiedica de ele. Există risc de rănire. 

- Folosiți echipamentul numai pentru scopul pentru care a fost fabricat. Folosiți personal autorizat instruit pentru a monitoriza montarea 

echipamentului.  

- Produsul are coeficientul IP67 ceea ce înseamnă că este rezistent la apă temporar. Produsul nu este explicit conceput pentru utilizarea 

permanentă sub apă (ca de exemplu bazin, iaz, etc.) 

- Utilizați alimentatorul numai cu echipamentul Dalelor cu LED așa cum e specificat de către producător.  

- Sursele de alimentare furnizate funcționează la 230V tensiune de alimentare. Atenție! Nu lăsați niciodată firele alimentate libere – Pericol 

de electrocutare! 

- Depozitați dispozitivele în ambalajul original. 

- Nu încercați niciodată să demontați dispozitivele sau modulele. 

- Nu deteriorati sigiliul echipamentelor. 

- Dacă găsiți cabluri sau dispozitive deteriorate, nu le înlocuiți cu alte echipamente sau cabluri ce nu sunt livrate de producător. 

- Nu faceți modificări ale produsului. 

- Telecomanda conține un acumulator sau baterie, nu o aruncați în foc. 

- Setul este alimentat la tensiune, nu faceți niciodată conexiuni cu ace, cuie sau alte obiecte similare în conectorul deschis sau dispozitiv. 

- Verificați dacă alimentarea la rețea coincide cu tensiunea de lucru necesară. 

 

3. Descriere produs 
Cod 
Articol 

Denumire Articol Descriere Conectare Imagine Ilustrare 

A4 Modul cu 4x1 barete cu LED 4 barete a câte 8 LED-uri cu cablu și steker, IP67 1 x mufă cu 4 poli Foto 1 Fig.1 

A2 Modul cu 2x1 barete cu LED 2 barete a câte 8 LED-uri cu cablu și steker, IP67 1 x mufă cu 4 poli Foto 2 Fig.1 

A1 Modul cu 2x0,5 barete cu LED 2 barete a câte 4 LED-uri cu cablu și steker, IP67 1 x mufă cu 4 poli Foto 3 Fig.1 

C15 Controler pentru max 15 module cu control la 
distanță inclus 

Nu are WI-FI  Foto 4  

C30 Controler pentru max 30 module cu opțiune WI-FI Se poate utiliza cu control la distanță sau și/sau cu WI-FI  Foto 5  

F30 Telecomandă pentru Controlerul C30 Telecomandă pentru Controlerul C30 Cu mufă USB pentru cablul de 
încărcare 

Foto 6  

N15 Sursa de alimentare 24v 150W pentru max 15 
module 

 1x steker 230v Foto 7  



 

N30 Sursa de alimentare 24v 300W pentru max 30 
module 

 1x steker 230v Foto 8  

WI WI-FI cu alimentator inclus Dispozitiv WiFi utilizabil prin telecomandă F30  1x steker 230v Foto 9  

KA 5 Cablu de conectare 5m Cablu de alimentare cu mufe înșurubabile cu 4 poli , cu 
IP67 

1xmufă mama și 1xmufă tată cu 
4 poli, înșurubabile  

Foto 10  

KA 10 Cablu de conectare 10m Cablu de alimentare cu mufe înșurubabile cu 4 poli , cu 
IP67 

1xmufă mama și 1xmufă tată cu 
4 poli, înșurubabile  

Foto 11  

KV5 Cablu de distribuție cu 5 ramificații în T, 4m Diviziune- 0,8m, ramificație T-0,75m; Mufele cu 4 poli 
au IP67 și se îmbină prin înșurubare 

1xmufă tată și 6xmufe mamă cu 
4 poli, înșurubabile  

Foto 12  

KV15 Cablu de distribuție cu 15 ramificații în T, 12m Diviziune- 0,8m, ramificație T-0,75m; Mufele cu 4 poli 
au IP67 și se imbină prin înșurubare 

1xmufă tată și 16xmufe mamă cu 
4 poli, înșurubabile 

Foto 13  

KC1 Cablu de alimentare pentru controler, 0,3m Mufa cu 4 poli are IP67 și se imbină prin înșurubare 1xmufă mamă cu 4 poli Foto 14  

EK Dop  final Dop final pentru mufă mamă cu 4 poli, cu IP67  Foto 15  

 

4. Date tehnice: 
Descriere 
\Articol 

Modul Modul Modul Alimentator Controler Controler Telecomand
a 

WIFI Cabl
uri 

A1 A2 A4 N15 N30 C15 cu control la distanta C30 F30 WI KA, 
KV, 
KC 

Model A1 A2 A4 LPS-24E150C LPS-24E300C M3-3A M3 T3-CV T3 Wifi-103  

Tensiune de 
alimentare 
AC (V) 

230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~  230V~  230V~ <36V 

Tensiune de 
alimentare 
DC (V) 

24V 24V 24V 24V 24V 24V  24V  24V 24V 

Amperaj (A) 1A 2A 4A 6,5A 12,5A 3Ax3  6Ax3  4Ax3  

Putere (W) 2,4W 4,8W 9,6W Max.150W Max.300W Max.216W  Max.432W  Max.288W  

Culorile LED-
urilor 

Roșu/verde/albastru (RGB) și combinații  

Marimi 
(Lxlxh) în mm 

180x120x8 390x120x8 390x320x8 313x43x34 307x85x36 135x30x20 104x60x9 177x44x30 145x55x22 128x73x45  

Greutate (g) 80 150 270 980 1650 47 42 150 200 315  

Interval de 
temperatura 
(oC) 

-30o la +55o  -30o la +55o -30o la +55o -25o la +40o -25o la +40o -30o la +55o  -20o la 
+55o  

-30o la +55o  -20o la +55o  -20o la +55o   

Aria de 
acoperire (m) 

      40-50  30 100  

Frecvența 
(Hz) 

      433,92 Hz  2,4 GHz 2,4 GHz  

Factorul de 
umiditate  

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67      IP67 

Certificat CE (EMC) CE (EMC) CE (EMC) CE, EMC, 
ROHS 

CE, EMC, 
ROHS 

CE, ROHS, 
FCC 

CE, ROHS, 
FCC 

CE, ROHS, 
FCC 

CE, ROHS, 
FCC 

CE, ROHS, 
FCC 

CE, 
IP67, 
*), 
**) 

*) ROHS numai pentru materia primă, **) REACH numai pentru materia primă 

 

5. Folosire conform destinației: 

Setul complet de Barete cu LED RGB este format din module cu LED-uri RGB, cabluri, conectori, extensii și distribuții, o unitate de 

control cu telecomandă și o sursă de alimentare de 24V și poate fi utilizat numai în această combinație! Este posibilă utilizarea până la 

maximul admis, conform tabelului de utilizare. Echipamentul poate fi utilizat pentru iluminat sau decor.  Asigurați-vă că setul este montat 

numai în dalele de beton furnizate de producător. Montarea modulelor cu LED-uri se face ușor, pe suprafața inferioară a dalelor de beton, 

în locașurile prevăzute conform instrucțiunilor corespunzătoare. 

Se recomandă, în general, ca instalarea și punerea în funcțiune să fie efectuate de persoane instruite. Dacă nu aveți cunoștință 

despre astfel de aplicații, vă recomandăm insistent să nu realizați singuri instalarea și punerea în funcțiune. O modificare sau schimbare a 

produsului afectează funcționarea echipamentului! Nu efectuați reparații neautorizate! 

Asigurați-vă că, înainte și în timpul instalării, nu pătrunde murdărie, umezeală sau părți mici în mufele cablurilor. Asigurați-vă că sunt 

realizate toate conexiunile în mod corespunzător înainte de punerea în funcțiune, conform instrucțiunilor. 

Orice altă utilizare decât cea specificată nu este permisă! Modificările pot deteriora produsul! Acestea implică pericole, cum ar fi scurt 

circuit, incendiu, șoc electric, etc. Pentru orice vătămare corporală sau pagube materiale ce decurg din utilizarea necorespunzătoare 

operatorul este responsabil, nu producătorul. 

           Dacă nu sunteți sigur de asamblare, instalare sau punerea în funcțiune conform instrucțiunilor, se recomandă ca acestea fie 

efectuate de către personal calificat. Vă rog să rețineți că pentru erorile de control și / sau conexiune nu este responsabil producătorul. 

Toate componentele sunt testate în conformitate cu toate standardele de calitate pentru integralitate și funcționare. Controlați 

echpamentele înainte de instalare pentru a depista deteriorări evidente. 

 

6. Instalare: 

Întoarceți Dala pentru LED cu spatele în sus și curățați de ciment sau murdarie sloturile în care se vor introducere baretele (daca este 

cazul). Introduceți Modulele cu LED corespunzătoare în conformitate cu tipul de dală: ( Dala de 40x40x5cm - modul A4, Dala de 40x20x5cm 

- modul A2, Dala de 20x20x5cm - modul A1).  Așezați cablul de conectare în lăcașul special al dalei – cu atenție pentru a nu deteriora cablul 

de alimentare al modulului. Baretele se pot insera în canalele corespunzătoare cu o apăsare ușoară. Asigurați-vă că baretele au LED-urile în 

jos. (Fig. 1). Pentru instalarea Dalei cu LED și a cablului prelungitor și splitter citiți instrucțiunile de utilizare. 

Mufa conectoare tată cu 4 pini are un stift intern ce se potrivește cu canelura din mufa mamă cu 4 pini corespunzătoare. Asigurați-

vă că acestea sunt aliniate corect. Verificați săgețile imprimate pe ambele conectoare. Ele să fie aliniate reciproc (Fig. 2). Conectarea celor 



 

2 mufe trebuie să se facă complet și să nu fie nevoie de efort. Pentru fixarea conexiunii se va culisa piulița conectorului tată cu 4 pini și se 

va înșuruba până când legătura va deveni fermă. Înșurubarea se face manual, fără efort. Strângeți prudent și moderat când conexiunea 

este sigură. Nu aplicați forța când înșurubați și nu folosiți unelte - acest lucru poate deteriora sau distruge conectorul, conexiunea 

devenind inutilizabilă. 

Modulele (A1, A2, A4) se conectează astfel la KV5 sau KV15 iar cablurile de distribuție la cablul de conectare KC1 (la unul din capete). În 

celălalt capăt al cablului de conectare KC1 există 4 fire (roșu, verde, albastru și negru) libere prevăzute pentru conectarea controlerului. 

Pentru conectarea cablului la controler sunt necesare șurubelnițe (cruce și dreaptă). La deschiderea controlerului pe latura marcată 

cu OUTPUT (R G B V +), desfaceți capacul de aerisire. Prindeți firele cablului de conectare la regleta KC1 conform culorilor R = roșu / G = 

verde / B = albastru /, alimentare V + = negru. Verificați înainte de închiderea capacului, dacă au fost conectate corect firele. A doua parte a 

controlerului este utilizat pentru a conecta sursa de alimentare. Deschideți capacul de protecție de pe partea marcată cu POWER (DC + / 

DC-) și prindeți sursa de alimentare în pozițiile următoare: DC + = roșu / DC - = negru. Introduceți cu grijă capacul de aerisire din nou și 

verificați, înainte de înșurubare, că firele conectate nu sunt ciupite sau deteriorate. 

7. Punerea în funcțiune 

          Asigurați-vă că, înainte de a conecta sursa de alimentare la curent, toate conexiunile sunt efectuate corect ca în instrucțiuni. De 

asemenea, asigurați-vă că aveți toate dispozitivele necesare în ordinea corectă și sunt conectate în mod corespunzător. Tuturor 

conectorilor neutilizați trebuie să le fie înșurubate strâns capace EK cu IP67. 

          Acum se poate conecta ansamblul la sursa de alimentare. Daca conectarea s-a facut în mod corespunzător, modulele trebuie să se 

aprindă. Toate modulele vor avea aceeași culoare în același timp. Un control individual al modulelor nu este posibilă. 

8. Operare și funcționare 

Controlerul la distanță C15 este deja inclus ca, controler implicit. Pentru activarea telecomenzii C15, desfaceți clapeta de 

protecție din partea de jos și sângeți pentru a elimina bateria. Telecomanda F30 pentru control la distanță include un pachet de baterii 

reîncărcabile și trebuie să fie încărcat înainte de prima utilizare. Telecomanda F30 control nu este inclusă la livrare pentru controlerul C30 

ci se comanda separat. Controlul la distanță este programabil și are mai multe utilizări implicite sau individuale. Se poate face control la 

distanță pentru mai multe controlere (dar numai pentru controler tip C15 sau controler C30 - nu este posibila combinarea lor). 

Pentru toate dispozitivele utilizate există manual de instrucțiuni în limba engleză. Studiați informațiile cu privire la utilizarea și funcționarea 

fiecărui dispozitiv. 

 

9. Instrucțiuni Suplimentare: 

          Controlerele, alimentatoarele și unitatea WiFi nu sunt etanșe la apă și au un intervalul de temperatură limitat. Pentru a proteja 

aceste dispozitive, este indicat a instala în casă sau în aer liber într-o cutie electrică profesională rezistentă la intemperii, cu fante de 

ventilație. Telecomanda trebuie protejată de temperatură și ținută la loc uscat. 

Controlerul și unitatea wireless, atunci când sunt utilizate în casă sau în cutia închisă, trebuie folosite un interval redus. Vă rugăm să 

rețineți (înaintea instalării dispozitivelor) că raza de acțiune la distanță este limitată. Se recomanda sa nu se utilizeze cabluri de culoare 

Negru sau Rosu pentru sursa de alimentare cu tensiune de 220V( se recomanda Albastru – Maro – Galben /Verde ). De asemenea se 

recomanda respectarea culorilor :  

- Negru =  plus / comun, 

- Rosu = Rosu ( R), 

- Verde = verde ( G), 

- Albastru = Albastru (B), 

Vă rugăm să rețineți că, pentru fiecare tip de controler C15 sau C30), numărul de module conectabile este limitat,  și se utilizează sursa de 

alimentare corespunzătoare (N15 sau N30) - a se vedea tabelul de utilizare. Atunci când se utilizează 30 de module cu controlerul C30 în 

varianta 2x15 module, cablul de conectare 2x KC1 trebuie instalat în blocul de borne de pe controlerul C30 în borna  OUTPUT. 

         Sfat – Verificați dacă toate cablurile și modulele funcționează, prin conectarea acestora în conformitate cu instrucțiunile și testați-le 

înainte de fixarea finală a cablurilor și Dalelor. 

10. Întreținerea, depozitarea și îngrijirea 

       Telecomanda controlerului C15  conține o baterie CR2032 cu litiu, 3V și poate fi schimbată. Telecomanda F30 conține un acumulator 

reîncărcabil trebuie reâncarcată în mod regulat. Toate celelalte dispozitive nu necesită întreținere. 

Depozitarea dispozitivelor și cablurilor se va face în ambalajul original, în spații uscate și răcoroase (5 ° C până la 20 ° C - telecomanda F30 

în special datorită acumulatorului). Dispozitivele depozitate în condiții necorespunzătoare vor pierde garanția. Depozitați-le corect chiar și 

după expirarea perioadei de garanție. 

11. Dispoziții 

Echipamentele ce se supun legislației care reglementează vânzarea, returnare si casare ecologică a echipamentelor electrice și 

electronice: 

- dispozitive electronice, sunt prevăzute cu etichetele adiacente și nu pot fi aruncate jurul Containerelor de gunoi, dar se pot 



 

duce la punctele de colectare locale. În calitate de consumator aveți obligația legală (Regulamentul bateriilor) să returnați 

bateriile și acumulatorii folosiți. Bateriile / acumulatorii sunt prevăzuți cu marcajul adiacent. O eliminare în coșul de gunoi 

casnic este interzisă. Bateriile / acumulatorii uzați se pot arunca gratuit la punctele de colectare locale, centre de reciclare sau 

oriunde sunt se comercializează baterii / acumulatori! 

 

12. Accesorii si piese de schimb 

Opțional, se poate achiziționa un modul WiFi (WI + NWI) pentru controlul controlerului (numai pentru C30). Operarea C30 se poate face 

prin WiFi cu telelon mobil sau tabletă (Android și iOS)-se instaleaza software-ul WiFi APP 103RD. Modulul Wifi poate fi programat și prin 

telecomanda F30. Modulul wireless poate fi, de asemenea, integrat în rețeaua de domiciliu. Toate piesele pot fi înlocuite și se pot obține 

piese de schimb. Pentru informații mai detaliate atunci când folosiți modulul Wi-Fi găsiți în manualul de instrucțiuni în limba engleză  

inclus. 

 

Nr.de module Conectare Modul Controler Alimentator Cablu de 
conectare 

Cablu de alimentare Cablu de distribuție 

Max.15 15 dale consecutive , 
alimentate in sistem paralel 

Barete A1,A2,A4 C15 N15 1xKC1 Max.2xKA5 sau 1xKA10 Max.3xKV5 sau 1xKV15 

Max.30 2x15 in paralel Barete A1,A2,A4 C30 N30 2xKC1 Max.2xKA5 sau 1xKA10 Max.3xKV5 sau 1xKV15 

30 dale consecutive , 
alimentate in sistem paralel 

1xKC1 Max.4xKA5 sau 4xKA10 Max.4xKV5 sau 2xKV15 

Mai mult de 30 Dacă sunt necesare mai mult de 30 de module, combină opțiunile de mai sus sau contactati-ne pentru mai multe soluții in funcție de proiecte 
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