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1. Informacje wstępne
Przed  rozpoczęciem  pracy  z urządzeniem,  należy  przeczytać  instrukcję  obsługi  i postępować 
zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. 

Opis symboli wykorzystanych w instrukcji

Ostrzeżenia, polecenia i nakazy związane z bezpieczeństwem użytkowania.

 Ważne informacje i wskazówki. 

 Ostrzeżenia dotyczące prawidłowego składowania produktu.

2. Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie  DDL-44  jest  sterownikiem  DMX  przeznaczonym  do  sterowania  taśmami  LED 
jednokolorowymi,  RGB lub RGBW. Polaryzacja  urządzenia  pozwala  na  sterowanie  diodami  ze 
wspólną anodą (wspólny plus).
Sterownik  może  pracować  jako  odbiornik  DMX  lub  być  sterowanym  za  pomocą  pilota  albo 
zewnętrznych przycisków. 

3. Gwarancja i odpowiedzialność producenta
Producent  udziela  2-letniej  gwarancji  na urządzenie oraz zapewnia  jego serwis  pogwarancyjny. 
Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.
Producent zobowiązuje się do przestrzegania umowy gwarancyjnej tylko wtedy, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

• urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem,
• wszelkie naprawy, zmiany, kalibracje oraz rozszerzenia urządzenia wykonywane są przez 

producenta lub autoryzowany serwis,
• instalacja DMX spełnia warunki obowiązujących w tym względzie norm,
• zasilanie urządzenia jest zgodne z podanymi w instrukcji parametrami,
• urządzenie  instalowane  jest  przez  wykwalifikowany  personel  i obsługiwane  zgodnie

z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.

Producent  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  możliwe  konsekwencje  wynikłe
z  nieprawidłowej  instalacji,  niewłaściwego użytkowania  urządzenia,  nieprzestrzegania  instrukcji 
obsługi oraz przeprowadzania napraw poza punktami serwisowymi wskazanymi przez producenta.

W urządzeniu nie ma żadnych elementów regulacyjnych i części, które wolno użytkownikowi 
samodzielnie wymieniać.
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4. Bezpieczeństwo użytkowania
Sterownik  został  skonstruowany  przy  wykorzystaniu  nowoczesnych  technologii,  zgodnie
z najnowszymi trendami w światowej elektronice.
Szczególnie duży nacisk położono na zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa użytkowania oraz 
niezawodność urządzenia.
Obudowa urządzenia została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

4.1 Warunki pracy
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w następujących warunkach:
• temperaturze otoczenia od -15°C do +45°C,
• wilgotności względnej od 30% do 75%,

4.2 Warunki przechowywania
Przy przechowywaniu urządzenia należy przestrzegać następujących zasad:
• urządzenie  powinno  być  przechowywane  w pomieszczeniach  zamkniętych,  w których 

atmosfera jest wolna od par i środków żrących, 
• temperatura otoczenia mieści się w granicach od -30°C do +60°C,
• wilgotność powietrza zawiera się w granicach: 25% do 90% (bez kondensacji)

4.3 Instalacja i użytkowanie
Podczas instalacji sterownika i w czasie jego użytkowania, należy stosować się do 
wymienionych zaleceń:
• montażu sterownika może dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami,
• podłączenie urządzenia dokonywać przy odłączonym napięciu zasilania,
• nie przeciążać wyjść urządzenia – może to doprowadzić do ich uszkodzenia,
• sterownik może być używany tylko w systemach ze sprawną instalacją uziemiającą,
• nie  umieszczać  sterownika  w pobliżu  źródeł  ciepła  lub  szkodliwego  promieniowania,

lub w zasięgu dużego pola elektromagnetycznego,
• wskazane jest stosowanie optoizolacji na liniach DMX,
• używanie  urządzenia  w warunkach  dużej  wilgotności,  może  doprowadzić  do  jego 

uszkodzenia,
• obudowę czyścić tylko miękką, zwilżoną ściereczką przy odłączonym zasilaniu. 

4.4 Zasilanie
Do zasilania sterownika, należy stosować zasilacz stabilizowany 12V-24V prądu stałego. Moc 
zasilacza musi być większa niż podłączone diody do sterownika. Zasilacz nie wchodzi w skład 
zestawu. Przekrój przewodów musi być odpowiednio dobrany do mocy zasilacza i diod LED. 
Zbyt  mały  przekrój  przewodów  może  doprowadzić  do  nadmiernego  nagrzewania  złącz 
w sterowniku, a tym samym samego sterownika, co może skutkować jego uszkodzeniem. Przy 
pełnym obciążeniu sterownika zaleca się stosowanie przewodów o przekroju 4 mm2.

4.5 Utylizacja i likwidacja
Symbol  przekreślonego  kosza  na  śmieci  na  produkcie  lub  jego  opakowaniu  oznacza,
że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Po zakończeniu okresu 
użyteczności,  produkt  należy  oddać  do  specjalnych  ośrodków  segregujących  odpady, 
prowadzonych  przez  władze  miejskie  lub  do  sprzedawców  zapewniających  takie  usługi. 
Zapewniając prawidłową utylizację, pomagasz chronić środowisko naturalne.
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5. Opis ogólny
Sterownik DDL-44 jest czterokanałowym ściemniaczem, przeznaczonym do sterowania diodami 

LED RGBW (taśmy LED, moduły LED itp.). Jego polaryzacja pozwala na podłączenie diod w układzie  
wspólny plus (wspólna anoda).

Pracę urządzenia można w pełni kontrolować za pomocą konsolety DMX-512 lub pilota na 
podczerwień.  Dzięki  dodatkowym wejściom,  do  sterownika można  podłączyć  dwa przyciski.  Jeden 
z nich odpowiada za załączanie i ściemnianie  oświetlenia, a drugi - za zmianę kolorów (programów). 
Urządzenie  posiada  funkcję  zapamiętywania  ostatnich  ustawień  w  przypadku  zaniku  napięcia. 
Wbudowany tryb MASTER/SLAVE umożliwia zsynchronizowanie wielu sterowników.

Duża  rozdzielczość  PWM  12-bitów  oraz  szereg  wprowadzonych  algorytmów,  pozwala  na 
bardzo  płynną  zmianę  kolorów,  niespotykaną  przy  rozdzielczości  PWM  8-bitowej.  Zastosowana 
charakterystyka  ściemniania  została  dostosowana  do  ludzkiego  oka  tak,  aby  spostrzegane  światło 
zmieniało się w sposób liniowy. Rozwiązanie to daje możliwość uzyskiwania większej ilości odcieni 
kolorystycznych, zwłaszcza przy diodach o większej mocy.

Wbudowane  zabezpieczenie  przeciwzwarciowe  chroni  sterownik  i instalację  LED  przed 
uszkodzeniami. W przypadku zwarcia, urządzenie wyłącza tylko ten kanał, w którym wystąpiła usterka, 
a po jej usunięciu samoczynnie przywraca go do prawidłowego działania.

Funkcja ograniczenia mocy, umożliwia zmniejszenie mocy dostarczanej do diod LED. Pozwala 
to na ograniczenie ich nadmiernego nagrzewania się i przedwczesnego uszkodzenia.

Zastosowana technologia SMD pozwoliła na zminimalizowanie wymiarów sterownika. Szereg 
rozwiązań w postaci:  bardzo małych wymiarów kontrolera,  złącz o dużym przekroju, zewnętrznego 
odbiornika podczerwieni i uchwytów mocujących, umożliwia łatwą instalację tego urządzenia.

Rys.1 Podłączenie sterownika

Przy  pracy  z maksymalnym  obciążeniem,  zalecany  przekrój  przewodów  zasilających 
i przewodów do taśm LED, powinien wynosić 4 mm2. Przewody pomiędzy zasilaczem a sterownikiem 
oraz sterownikiem a taśmą LED, powinny być jak najkrótsze.
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6. Praca w trybie DMX
Do  pracy  urządzenia  w  trybie  odbiornika  DMX,  instalacja  DMX  powinna  być  wykonana 

zgodnie ze schematem (rys. 2). Do wykonania połączeń DMX, należy stosować przewód jednoparowy 
w ekranie  o impedancji  falowej  110Ω  lub  skrętkę  komputerową.  Przy  ostatnim  urządzeniu  należy 
zastosować terminator, czyli rezystor 120 Ohm (rys.2).

Rys.2 Podłączenie w trybie DMX 

W trybie odbiornika DMX funkcja MASTER musi być wyłączona (dioda MASTER – wyłączona).

Złącze  wejściowe  sygnału  DMX  jest  zarówno  wejściem  i wyjściem  sygnału  dla  kolejnych 
urządzeń, dlatego przewód wejściowy i przewód wyjściowy należy złączyć razem i wpiąć do złącza 
DMX, zgodnie z rys. 3. 

Rys.3 Podłączenie przewodów DMX do złącza śrubowego.
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Wejście  DMX  w urządzeniu  DDL-44  występuje  w  postaci  złącza  śrubowego.  W przypadku 
zastosowania  urządzeń  ze  złączami  XLR,  przewód  DMX  należy  wykonać  zgodnie  ze  schematem 
umieszczonym poniżej.

Rys.4 Podłączenie złącz XLR do złącza śrubowego.

Pracę urządzenia można kontrolować za pomocą 1, 4, 5 lub 8 kanałów DMX zgodnie z tabelą.

        Tab.1 Tabela DMX

• Intensywność ogólna umożliwia jednoczesną zmianę natężenia światła we wszystkich czterech 
kanałach (Red, Green, Blue, White).

• Intensywność  Red,  Green,  Blue,  White  pozwala  na  modyfikowanie  intensywności 
poszczególnych wyjść: Red, Green, Blue i White.

• Wybór programu służy do wyboru kolorów statycznych lub wbudowanych programów.
• Prędkość  programu.  Za  pomocą  tej  funkcji  możemy  zwalniać  lub  przyśpieszać  prędkość 

wybranego wcześniej programu.
• Efekt strobo nakłada efekt stroboskopu na wywołany kolor lub program.

6.1 Konfiguracja sterownika
Aby sterownik DDL-44 mógł poprawnie odebrać dane z konsolety DMX, musi mieć ustawiony 

adres  oraz  tryb  DMX.  Adres  i tryb  DMX oraz  funkcja  ograniczenia  mocy mogą być ustawiane za 
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TRYB DMX

Funkcja Poziom DMX Opis1 2 3 4

1 1 1 Intensywność ogólna 0-255 0% - 100%
1 2 2 Intensywność  RED 0-255 0% - 100%
2 3 3 Intensywność GREEN 0-255 0% - 100%
3 4 4 Intensywność BLUE 0-255 0% - 100%
4 5 5 Intensywność WHITE 0-255 0% - 100%

6 Wybór programu
0-127 16 kolorów statycznych

128-160 4 programy wolne
161-193 4 programy dynamiczne

7 Prędkość programu
0-19 bez zmiany prędkości

20-255 wolno->szybko

8
0-19

20-255 wolno->szybko

Kanał 
DMX

Kanał 
DMX

Kanał 
DMX

Kanał 
DMX

Efekt strobo
bez efektu strobo



pomocą  dowolnej  konsolety  DMX.  Aby  zmienić  ustawienia  sterownika,  należy  odpowiednio 
wysterować kanały od 1 do 8 (wg tab. 2) i potwierdzić ustawienia naciskając w sterowniku przycisk 
SET.  Po  sprawdzeniu  przez  sterownik  poprawności  parametrów,  dioda  DMX będzie  trzykrotnie 
pulsować – sygnalizując zapis ustawień do pamięci.

Tab.2 Przypisanie kanałów DMX do funkcji konfiguracyjnych

Możliwy jest zapis wszystkich parametrów jednocześnie lub tylko niektórych z nich. Ustawiając 
dany parametr na wartość różną od zera, zostanie on zmieniony podczas zapisu. W przypadku kiedy 
wartość parametru jest zerowa, dane ustawienie nie będzie zmieniane podczas zapisu. Rozwiązanie to  
pozwala na zmianę tylko wybranych parametrów np.: ograniczenia mocy przy zachowaniu poprzednich 
ustawień np.: adresu DMX. 

Przykładowe ustawienia

   adres DMX: 1, tryb DMX: 2 (4 kanały DMX), ograniczenie mocy: pełna moc we wszystkich kanałach

adres DMX: 64, tryb DMX: 3 (5 kanałów DMX), ograniczenie mocy: 50% mocy we wszystkich kanałach

   adres DMX: 451, tryb DMX: 4 (8 kanałów DMX), ograniczenie mocy: bez zmian ustawień

adres DMX: bez zmian, tryb DMX: 4 bez zmian, ograniczenie mocy: 75% mocy we wszystkich kanałach

8

Funkcja

1 Adres DMX x 100 0 5
2 Adres DMX x 10 0 9
3 Adres DMX x 1 0 9
4 Tryb DMX 0 4
5 Ograniczenie mocy RED 0 255
6 Ograniczenie mocy GREEN 0 255
7 Ograniczenie mocy BLUE 0 255
8 Ograniczenie mocy WHITE 0 255

Numer 
kanału DMX

Wartość 
min

Wartość 
max

Kanał DMX 1 2 3 4 5 6 7 8
Wartość 0 0 1 2 255 255 255 255
Parametr Adres DMX Tryb DMX Ograniczenie mocy

Kanał DMX 1 2 3 4 5 6 7 8
Wartość 0 6 4 3 128 128 128 128
Parametr Adres DMX Tryb DMX Ograniczenie mocy

Kanał DMX 1 2 3 4 5 6 7 8
Wartość 4 5 1 4 0 0 0 0
Parametr Adres DMX Tryb DMX Ograniczenie mocy

Kanał DMX 1 2 3 4 5 6 7 8
Wartość 0 0 0 0 192 192 192 192
Parametr Adres DMX Tryb DMX Ograniczenie mocy



6.2 Reakcja na brak sygnału DMX
Przy braku sygnału DMX lub po włączeniu zasilania, ustawiony zostanie ostatnio zapamiętany 

kolor  lub  program.  Wpis  do  pamięci  ostatnio  włączonego  programu  i jego  ustawień,  następuje 
automatycznie  po  upływie  10  sek.  od  ostatniej  zmiany  wywołanej  z pilota  lub  zewnętrznych 
przycisków.

6.3 Przywrócenie ustawień fabrycznych
Aby przywrócić  ustawienia  fabryczne,  należy odłączyć sygnał  DMX i przytrzymać przycisk 

SET, aż do momentu wyłączenia się diody  DMX oraz  MASTER. Domyślne ustawienia po wykonaniu 
resetu pamięci są następujące: adres DMX: 1, tryb DMX: 2 (4 kanały DMX), ograniczenie mocy: 100% 
mocy.

7. Tryb solo praca bez DMX
W przypadku braku sygnału DMX, sterownik automatycznie przełączy się na tryb solo. W tym 

trybie można kontrolować oświetlenie za pomocą pilota, zewnętrznych przycisków lub przycisku SET. 
Każda  ostatnia  zmiana  oświetlenia  wywołana  z pilota  lub  przycisków  po  upływie  10  sek.  zostaje 
zapisana do pamięci.  W przypadku utraty zasilania, przy ponownym włączeniu sterownika, zapisane 
ustawienia zostaną przywrócone.

7.1 Sterowanie z zewnętrznych przycisków
Sterownik posiada złącze REMOTE CONTROL, do którego można podłączyć dwa zewnętrzne 

przyciski  ON-OFF/DIMMER i PROGRAM  (typ przycisku np: dzwonkowy lub do rolet). Podłączenie 
należy wykonać za pomocą opcjonalnego przewodu DDL-IR 44 (rys. 5).

Krótkie  naciśnięcie  przycisku  ON-OFF/DIMMER powoduje  załączenie  lub  wyłączenie 
oświetlenia, a dłuższe przytrzymanie przycisku - przyciemnienie lub rozjaśnienie światła. Zwolnienie  
przycisku w danym momencie, powoduje ustawienie żądanej jasności.

Przycisk  PROGRAM służy do zmiany wbudowanych kolorów lub programów. Przytrzymanie 
przycisku przez 3 sek. powoduje przeskok do pierwszego koloru (biały zimny).

Rys.5 Schemat wyprowadzeń złącza REMOTE CONTROL
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7.2 Integracja z „inteligentnymi” systemami (KNX itp.)
Zamiast  zewnętrznych  przycisków  można  zastosować  przekaźniki,  które  będą  sterowane 

poprzez  „inteligentny”  system.  Zasada  sterowania  jest  identyczna  jak  w przypadku  przycisków. 
Połączenie należy wykonać zgodnie ze schematem (rys. 6).

Rys.6 Integracja z „inteligentnymi” systemami

7.3 Sterowanie za pomocą pilota

Dzięki  opcjonalnemu pilotowi na podczerwień  możliwa 
jest pełna kontrola wszystkich funkcji sterownika. Sterowanie 
odbywa się poprzez zewnętrzny odbiornik podczerwieni, który 
jest w komplecie z przewodem DDL-IR 44.

1. Włączanie i wyłączanie.
2. Regulacja intensywności wszystkich kolorów.
3. Kolory statyczne
4. Programy z wolną zmianą kolorów
5. Programy dynamiczne
6. Efekt stroboskopowy
7. Intensywność RED
8. Intensywność GREEN
9. Intensywność BLUE
10. Intensywność WHITE
11. Prędkość programu i efektu strobo
12. Ulubione  programy.  Do  przycisków  1,  2,  3  można 
przypisać  własne  ustawienia.  Aby je  zapisać,  należy  wybrać 
żądany efekt, a następnie przytrzymać przycisk 1, 2 lub 3 przez 

około 3 sekundy. Krótkie naciśniecie przycisku powoduje wywołanie zapisanego efektu.

W trybie DMX sterowanie przez pilota lub zewnętrzne przyciski jest niemożliwe. Przy braku 
sygnału DMX sterownik automatycznie przełączy się na sterowanie z przycisków lub pilota.

8. Synchronizacja wielu sterowników – tryb MASTER/SLAVE
W trybie  synchronizacji  wielu  sterowników,  pierwszy  sterownik  na  linii  DMX  działa  jako 

nadajnik DMX (MASTER), a pozostałe sterowniki pracują jako odbiorniki DMX (SLAVE) z adresem 
DMX: 1 i trybem DMX: 2. W trybie  MASTER/SLAVE wywołujemy kolory lub programy tylko na 
pierwszym  sterowniku,  a kolejne  sterowniki  połączone  przewodem  DMX  działają  identycznie  jak 
pierwszy.  Bez dodatkowych rozdzielaczy DMX, możliwa jest  synchronizacja max.  32 odbiorników. 
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Sterowanie przez DMX jest odporne na zakłócenia, nawet na kilkuset metrowych odległościach.

Rys.7 Podłączenie w trybie MASTER/SLAVE

Aby pierwszy sterownik przestawić w tryb nadajnika (MASTER), należy przytrzymać przycisk 
SET do momentu włączenia się  czerwonej  diody  MASTER.  Tryb MASTER może być uaktywniony 
tylko w jednym sterowniku, który znajduje się na początku linii DMX. Aby wyłączyć tryb MASTER, 
należy przytrzymać przycisk SET do momentu wyłączenia się diody MASTER.

9. Ograniczenie mocy – balans bieli
Temperatura  pracy  diod  jest  kluczowym  parametrem,  od  którego  zależy  ich  trwałość.  

Nadmierny  wzrost  temperatury  może  doprowadzić  do  gwałtownego  spadku  ich  żywotności.  
Zwiększenie temperatury pracy LED o 10 ºC,  może doprowadzić do spadku ich żywotności,  nawet 
o połowę. Zastosowanie tej  funkcji  jest  szczególnie wskazane  w instalacjach, gdzie chłodzenie diod 
LED  jest utrudnione.

Funkcja ograniczenia mocy, pozwala na zmniejszenie mocy dostarczanej do diod LED, a tym 
samym na zmniejszenie nagrzewania się diod. Ze względu na to, że zależność wypełnienia PWM od  
mocy światła, jaką spostrzega ludzki wzrok, nie jest liniowa, można nieznacznie zmniejszyć strumień 
światła a w znaczącym stopniu zmniejszyć wypełnienie PWM, a tym samym moc diod. Przykładowo 
ustawiając  wartość  ograniczenia  mocy  na  poziomie  70% (DMX:180),  ograniczamy moc  o połowę, 
a przy wartości 86% (DMX: 220) ograniczmy moc o 1/4. 

Funkcja ograniczenia mocy może być ustawiona niezależnie na każdym wyjściu, co pozwala na 
realizację funkcji balansu bieli. Dzięki niej można dokonać korekty temperatury barwy koloru białego.

Aby  zmienić  poziom  ograniczenia  mocy,  należy  podłączyć  sterownik  do  konsolety  DMX 
i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 6.1. Można również skorzystać z dedykowanego 
konwertera USB->DMX. 

10. Wizualizacja stanu pracy
Na panelu frontowym znajdują się dwie diody sygnalizujące stan pracy sterownika. Świecąca 

czerwona dioda MASTER oznacza, że sterownik pracuje jako nadajnik DMX. 
Zielona dioda DMX oznacza następujące stany:

• praca bez DMX – ciągłe światło diody
• praca z DMX – dioda pulsuje
• zwarcie na wyjściu:

- RED jeden błysk
- GREEN dwa błyski
- BLUE trzy błyski
- WHITE cztery błyski
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11. Aplikacja LED RGBW Configurator 
Dla  sterownika  DDL-44  dostępna  jest  aplikacja  LED RGBW Configurator, za  pomocą  której 

można wykonać aktualizację sterownika, zmienić jego konfigurację  lub przeprowadzić  test urządzenia,  
a tym samym wykonać test linii DMX. Aplikacja jest dostępna dla urządzeń z systemem operacyjnym 
Windows XP/7/8/10. Współpracuje ona z zewnętrznym konwerterem USB->DMX. Wyjście konwertera 
należy podłączyć do wejścia DMX wg rys. 4.

11.1 Aktualizacja oprogramowania
Sterownik DDL-44 posiada możliwość zmiany oprogramowania poprzez linię DMX. W celu 

aktualizacji oprogramowania, należy zainstalować i uruchomić aplikację LED RGBW Configurator. 

Oprogramowanie pozwala na aktualizację wszystkich sterowników DDL-44 znajdujących się na linii  
DMX lub tylko wybranych – o określonym adresie DMX. Po wyborze pliku z aktualizacją i kliknięciu 
przycisku programowanie, uruchomi się proces aktualizacji. Dioda DMX na panelu frontowym będzie 
pulsować. Po poprawnym zapisie pamięci, diody na panelu frontowym oraz diody podłączone do wyjść 
sterownika będą trzykrotnie pulsować.

11.2 Zmiana konfiguracji
Po przejściu do okna z konfiguracją konwerter USB->DMX wysyła sygnał DMX identycznie 

jak  konsoleta  DMX.  Przy  prawidłowym podłączeniu  dioda  DMX w sterowniku  powinna  pulsować. 
Podczas konfiguracji  parametry:  adres DMX, Tryb DMX,  oraz  Ograniczenie mocy są zamieniane na 
konkretne wartości w kanałach DMX od 1 do 8. Przy każdym parametrze znajduje się pole z aktywacją 
określające czy dany parametr ma być zmieniony podczas zapisu ustawień. Po wybraniu odpowiednich 
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parametrów konfiguracyjnych można je zapisać w sterowniku – wciskając przycisk SET.

11.3 Test urządzenia
Po aktywacji panela Testowanie na linię DMX wysyłane jest pełne 512 kanałów, dzięki czemu 

można przetestować całą linię DMX. Można przetestować działanie sterowników znajdujących się na 
linii DMX, które pracują w jednym z trybów DMX i są adresowane kolejno począwszy od adresu 1. 
Możliwe jest również testowanie tylko jednego sterownika o wybranym adresie. Przy testowaniu tylko 
jednego sterownika pozostałe kanały DMX są wyzerowane. Przycisk DMX OFF wyłącza linię DMX, co 
umożliwia sprawdzenie działania urządzeń przy zaniku sygnału DMX.

12. Opcjonalne akcesoria
Do  sterownika  DDL-44  dostępne  są  dodatkowe  akcesoria,  które  standardowo  nie  są 

dołączane  do  sterownika.  Sterowanie  poprzez  pilota  REMOTE-15 jest  możliwe  po  wpięciu 
odbiornika podczerwieni - DDL-IR 44. 

Przewód z odbiornikiem podczerwieni – DDL-IR 44 Pilot – REMOTE-15
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13. Parametry techniczne

Zasilanie 12-24V DC

4 wyjścia PWM Red, Green, Blue, White

12 bitowa rozdzielczość PWM (4096 poziomów jasności) Tak

Częstotliwość PWM 300 Hz

Obciążalność prądowa wyjść (ciągła) Red - 5A, Green – 5A,
Blue – 5A, White - 5A

Całkowity pobór prądu 20A

Polaryzacja wyjść wspólny plus (wspólna anoda)

Wbudowany odbiornik i nadajnik DMX Tak

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilacza Tak

Zabezpieczenia przepięciowe linii DMX i wejść przełączników Tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe dla wyjść R,G,B,W Tak

Sygnalizacja wystąpienia zwarcia Tak

Sygnalizacja poprawnej transmisji DMX Tak

Sterowanie za pomocą DMX, pilota, lub zewnętrznych przycisków Tak

Tryb MASTER/SLAVE (synchronizacja wielu sterowników) Tak

Liczba kanałów DMX 8, 5, 4, 1

Wbudowane programy 24 + 3 własne

Ograniczenie mocy - balans bieli Tak

System wygładzania przejść pomiędzy kolorami przy sterowaniu 
z DMX

Tak

Niwelacja drgań obrazu dla systemów: 25 kl./s,50 kl./s, 60 kl./s, 100 kl./s

Charakterystyka ściemniania dopasowana do ludzkiego oka Tak

Pamięć ostatnich ustawień przy zaniku zasilania Tak

Możliwość zastosowania sterownika jako ściemniacza jednokanałowego 
(sterowanie z jednego przycisku np.: przycisk dzwonkowy).

Tak. Łączna obciążalność: 20A

Łatwa integracja z „inteligentnymi” systemami (KNX, itp.) Tak

Dodatkowe akcesoria pilot, zewnętrzny odbiornik 
podczerwieni

Uchwyty mocujące Tak

Przekrój złącz zasilających 4 mm2

Wymiary 22,20mm x 42,50mm x 63,90mm

Waga 44g

Temperatura pracy od −15 do +45 oC
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14. Wymiary

Producent stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, 
co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu.

SIGMA NET biuro@sigma.net.pl
Rzeplin 155 www.sigma.net.pl
32-046 Rzeplin tel. (0-12) 352 16 41
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