
MONTAGEHANDLEIDING PWM WANDPANEEL SR-2811PWM

De Integratech SR-2811PWM is een wandpaneel met PWM uitgang voor het bedienen van RGB of RGB+W ledstrips met een voedingsspanning tussen 12/36VDC.
Bedieningsmogelijkheden :

een gewenste RGB kleur selecteren en dimmen

rood/groen/blauw/wit apart inschakelen of dimmen

automatische kleurenloop met 10 ingebouwde programma’s

Een favoriete kleur of kleurenloop opslaan

Warm wit, neutraal wit of koud wit simuleren

1 wandpaneel type SR-2811PWM

Uitbreidbaar met power repeater SR-3002 voor aansturing van meer vermogen.

TOEPASSING:

INHOUD VERPAKKING:

AANSLUITSCHEMA:

OP INTEGRATECH LICHTSTURINGEN GELDT EEN GARANTIE VAN 2 JAAR
INDIEN DEZE GEPLAATS ZIJN CONFORM DE INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN!

Belangrijk: Aub lees deze handleiding aandachtig voor de installatie en bewaar de handleiding voor toekomstige aanpassingen.
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230VAC
VOEDING

24VDC

Op het PWM wandpaneel SR-2811PWM kan u tot 360W RGB of 480W RGB+W ledstrips aansluiten op 24VDC. Behalve een 24V voeding zijn er geen extra 
componenten nodig.

Het wandpaneel SR-2811 kan gemonteerd worden in een standaard inbouwdoos 60x60 met schroeven, 
of in een hollewanddoos.

Klik het wandpaneel langs de onderzijde los met behulp van een platte schroevendraaier.

MONTAGE:

230VAC
VOEDING

24VDC

RGB+W ledstrip

maximum 750W

Uitbreiding vermogen met een power 
repeater SR-3002

RGB+W ledstrip

maximum 480W



MONTAGEHANDLEIDING PWM WANDPANEEL SR-2811PWM

BEDIENING WANDPANEEL:
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PROBLEMEN & OPLOSSINGEN:

Bij inschakelen van de spanning werkt de ledstrip niet:
Controleer of er 24VDC aanwezig is op de ingang (input) van het wandpaneel. De massa geleider (zwart) moet verbonden zijn met de – klem, de positieve geleider 
(rood) met de + klem.

De ledstrips knipperen bij dimmen:
Controleer of de voeding niet te veel vermogen heeft. De voeding moet minimum voor 50% belast worden, anders kan een knippereffect optreden tijdens het 
dimmen. Gebruik bv geen 240W voeding voor 100W ledstrips. Gebruik geen voedingen van het type PLC, ledstrips gaan dan mogelijk knipperen bij dimmen.

Indien de ledstrips gedimd worden dan worden ze uitgeschakeld na enkele minuten:
De gekozen voeding heeft onvoldoende vermogen. De ontvanger verbruikt tijdens het dimmen tot 10% van het totaal vermogen. Plaats een voeding met hoger 
vermogen of splits het geheel op in meerdere ontvangers en voedingen.

kleurenloop

geheugentoets

kleurkanalen

op/neer dimmen

wit simulatie

kleurenwiel

aan/uit toets

snelheid kleurenloop

Aan/uit toets:
Wandpaneel in- of uitschakelen.
Indien het wandpaneel ingeschakeld is, is een blauwe led actief.
Indien uitgeschakeld een rode led.

Kleurenwiel:
Wrijf over het kleurenwiel om een kleur te kiezen

Wit simulatie:
Met deze toets kan warm wit, neutraal wit en koud wit gesimuleerd worden 
met de RGB kleuren.

Kleurenloop:
Druk op de kleurenloop toets om de automatische kleurenloop te starten/pauzeren.
Druk tijdens de loop tweemaal kort achter elkaar om het volgende programma op 
te roepen.

Geheugentoets:
U kan één favoriete kleuren of loop mode opslaan. Blijf drukken op de 
geheugentoets tot de ledstrip even knippert. De kleur is nu opgeslagen.

Kleurkanalen:
Elke kleur kan apart in- of uitgeschakeld worden of gedimd worden. Druk 
kort op een kleur om deze in- of uit te schakelen.
Druk lang op de gewenste kleur om op of neer te dimmen.

Gebruik minimum 10 à 20% marge bij de keuze van de ledvoeding. De led controller verbruikt tot 10% van het totaal vermogen tijden het dimmen!
Voorbeeld: totaal vermogen ledstrips = 144W, voeding 24VDC minimum 160W = HLG-240-24 kiezen. Voeding type PLC is niet geschikt voor dimming!

Gebruik geen te zware voeding (bv geen HLG-240 voor 100W ledstrips), de ledvoeding moet minimum voor 50% belast worden!
Gebruik een geschikte kabelsectie tussen voeding en ledstrip. Raadpleeg onze ledstrip handleiding op www.integratech.be/nl/downloads of scan de QR code.

KEUZE VAN DE VOEDING EN KABELSECTIE:


