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DIMMABLE LED DRIVER

استفاده از شاستی زنگ معمولی براي تنظیم نور 

مقدار نور تنظیم شده و وضعیت پنل در حافظه ثبت شده و با قطع برق مختل نمی شود.

به سادگی می توانید پنل را با توان نامی و یا نور تنظیم شده روشن کنید.

تنظیم شدت نور چند پنل با یک شاستی 

مقدار نور مطلوب در حافظه ثبت می شود و با هر بار روشن کردن نیاز به تنظیم ندارد.

مجهز به محافظ افزایش دما و محافظ اتصال باز و اتصال کوتاه خروجی 

راندمان باال ، ضریب توان باال و هارمونیک جریان پایین 

قابلیت تنظیم مقدار نور پنل از 100% تا 10% توان نامی  

قابل استفاده براي پنل ها ، پروژکتورها و سیستم هاي نوردهی ال اي دي معمولی 

با افزایش یا کاهش ولتاژ ورودي ، شدت نور تنظیم شده ثابت است.
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DIMMABLE LED DRIVER
درایور قابل تنظیم پایا مقدار نور پنل هاي ال اي دي معمولی را به دلخواه شما تنظیم می کند. محدوده تنظیم از توان نامی پنل تا 10% توان نامی  

استفاده از شاستی زنگ معمولی :

پنل می باشد. برخی از مشخصات فنی آن در جدول زیر درج شده است :

محدوده ولتاژ ورودي  محدوده دماي محیط حداکثر توان پنل  گام تغییر نور  حداقل توان پنل  

165V - 265V -15.......55C توان پنل 3% توان پنل  15% توان پنل 

این محصول مجهز به محافظ افزایش دما ، محافظ ولتاژ باز خروجی ، محافظ اتصال کوتاه ، محافظ جهش ولتاژ ورودي و مدار اصالح ضریب 

کنترل نور با شاستی زنگ معمولی می باشد. این مزیت دست آوردهاي زیر را به همراه دارد :

- گران قیمت نیست و با هر مارکی موجود است. لذا با سایر کلید و پریزهاي مکان هماهنگ می شود.

- مقدار نور مطلوب در حافظه ثابت ضبط شده و با گذشت زمان یا قطع و وصل برق محفوظ می ماند. 

- به سادگی می توانید پنل را با توان نامی و یا مقدار نور تنظیم شده روشن کنید.

- با یک شاستی می توانید چند پنل را کنترل کنید.

ضریب توان 
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هارمونیک جریان 
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پنل ال اي دي معمولی 

درایور قابل تنظیم پایا 

+_

- درایور معمولی پنل را جدا کرده و درایور قابل تنظیم پایا را 

- کلید پنل را با یک شاستی زنگ معمولی تعویض فرمایید.
- براي سیم کشی عالوه بر نول و برگشت کلید به یک فاز ثابت 

- مانند شکل مقابل ترمینال     به نول ، ترمینال    به فاز و 

ترمینال     را به برگشت کلید وصل کنید. 

L

روش سیم کشی : 

- ابتدا برق را قطع کنید.

جایگزین کنید. 

هم نیاز دارید.

N

Q

تنظیم نور و کنترل درایور قابل تنظیم پایا به روش زیر می باشد : 

- با هر بار فشردن شاستی ، پنل تغییر وضعت می دهد. اگر روشن باشد خاموش و اگر خاموش باشد روشن می شود.

- اگر شاستی را بیش از 2 ثانیه نگهدارید. نور پنل شروع به کاهش می کند به حداقل نور که رسید مجددا سیکل از حداکثر نور شروع به کاهش  

می کند. هر موقع که نور مطلوب بود شاستی را رها کنید. این شدت نور در حافظه ذخیر می شود.

- موقع روشن کردن پنل اگر شاستی را یکبار بزنید. پنل با شدت نوري که تنظیم کرده اید روشن می شود.

- موقع روشن کردن پنل اگر شاستی را دو بار پشت سر هم بزنید. پنل با حداکثر شدت نور روشن می شود. با این روش شما به سادگی حداکثر 

نور و یا نور تنظیم شده را انتخاب می کنید.

حالت روشن یا خاموش بودن ، وضعیت نوردهی پنل ( حداکثر توان یا نور تنظیم شده ) و مقدار نور تنظیم شده در حافظه ثابت ضبط شده و با 

روش استفاده : 

%3

توان و هارمونیک است.

- مقدار نور تنظیم شده در حافظه ذخیره می شود. و با هر بار روشن کردن نیاز به تنظیم ندارد.

قطع و وصل برق مختل نمی شود. زمانی که برق قطع و وصل می شود. پس از وصل شدن برق پنل در همان حالتی قرار می گیرد که قبل از 

قطع برق داشته است.
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مدل هاي درایور ال اي دي قابل تنظیم پایا

PAYA PDL-300MA

این مدل براي راه اندازي پنل هاي 300 میلی آمپر با توان 24 تا 36 وات 

کاربرد دارد.  

80V<Vo<120V         45MA<Io<300MA

PAYA PDL-600MA

این مدل براي راه اندازي پنل هاي 600 میلی آمپر با توان 36 تا 50 وات 

کاربرد دارد.  

60V<Vo<85V         100MA<Io<600MA

PAYA PDL-1200MA

این مدل براي راه اندازي پنل هاي 1200 میلی آمپر با توان 36 تا 50 وات 

کاربرد دارد.  

30V<Vo<45V         200MA<Io<1200MA

PAYA PDL-1500MA

این مدل براي راه اندازي پنل هاي 1500 میلی آمپر با توان 36 تا 50 وات 

کاربرد دارد.  

24V<Vo<35V         230A<Io<1500MA
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ابعاد درایور ال اي دي قابل تنظیم پایا

لطفا در صورت ابهام و یا سوال به واتس آپ شرکت 09034153824 پیام دهید.


