LED Strip Full-color RGB + Warm Wit, RGBW Hoog
Vermogen Waterproof (24 Volt, 60 Leds, 5050,
IP68)

Deze RGBW LED-strip heeft naast rood, groen en blauw ook de warm-witte kleur aan boord en is
daarmee een echte RGBWW. Het is een waterdichte, hoogvermogen LED-strip op 24 VDC met
grote lichtsterkte en behoort tot de betere strips op de markt.
Onze strips zijn netjes afgewerkt met een PCB-coating en worden vaak toegepast als decoratieve
verlichting buitenshuis. Dankzij het hoge rendement van de 5050-LED's, zijn deze strips zeer
energiezuinig.
Standaard LEDstrips van 1 tot en met 5 meter vindt u in onze prijslijst. Elke LEDstrip wordt
geleverd met 5 of 10 meter bedrading (reeds aangesloten), bijhorende voeding, controller en
afstandsbediening, Voor andere afmetingen bezorgen wij u graag een prijsofferte.
Technische specificaties
Light color:

Full-color RGB + warm white (2500 ~ 2700K K)

Color Rendering Index (CRI):

≥ 80

Luminous Flux:

2300 lm

Beam Angle:

120 °

LEDs / meter:

60

LED type:

5050

Working voltage:

24 V

Power consuption:

0.8 A / meter

Power per meter:

19.2 W / meter

Length per reel:

5m

Length per segment:

100 mm

Width:

15 mm

Thickness:

5.5 mm

Lifetime:

100000 hours

Operating Temperature:

-25 ~ +70 °C

IP class:

IP 68

Warranty:

2 years

Directive: RoHS 2002/95/EC Compliant:
CE approved:

12 Volt/24 Volt 4x6A LED-Strip RGBW-Controller
met RF afstandsbediening

Deze vierkanaals RGBW-controller maakt het mogelijk de vier kleuren (rood, groen, blauw en wit)
afzonderlijk aan te sturen met een RF (Radio-Frequent) afstandsbediening met kleurenwiel
Kenmerken :
•

draadloos

•

dimbaar

•

kleurinstelling

•

programma selectie

•

CE, EMC, ROHS

De controller onthoudt de laatst ingestelde kleur en helderheid, zelfs nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
Programma's :
1. Statisch : elke kleur kan gekozen worden via het kleurenwiel.
-een preciesere instelling bekom je met behulp van de R, G, B en W-knoppen.
-warm wit bekom je door de ON-knop gedurende 2 seconden in te drukken.
2. Dynamisch : door de M-knop (Mode) in te drukken, bekom je verschillende programma's :
de nummers hieronder verwijzen naar het aantal keren je de M-knop moet indrukken
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1. Wit komt op en verdwijnt
2. Verschillende kleuren komen op en verdwijnen
3. Rood, Groen en Blauw komen op en verdwijnen
4. Rood, Groen en Blauw knipperen
5. Zes kleuren knipperen
6. Verschillende kleuren knipperen
7. Rood komt op en gaat dan knipperen
8. Groen komt op en gaat dan knipperen
9. Blauw komt op en gaat dan knipperen

Technische specificaties controller :
Dimmer / Controller:

controller4

Input voltage:

12-24 V

Output current per channel:

6A

Number of channels:

4

Operating Temperature:

-25 ~ +70 °C

IP class:

IP 33

Size:

85 x 45 x 22.5mm

Weight:

45 gram

Warranty:

2 years

Directive: RoHS 2002/95/EC Compliant:
CE approved:
Directive: EMC 2004/108/EC Compliant:
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