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LED CV Power Repeater LT-3060 je zesilovač signálu, vhodný pro všechny 

typy ovladačů RGB od L-tech, přijímá signál PWM (pulse width modulatin). 

Pro snadné ovládání velkého množství LED osvětlení je vhodné připojit 

zesilovač/Power repeater. Teoreticky je možné zapojit nekonečně mnoho 

zesilovačů a zesilovat tak signál z primárního ovladače. 

Volba napájení DC CV SMPS 

Vstupní napětí DC5V – DC24V 

Max. zatěžovací proud 5A/CH x 3CH,  max. 15A 

Max. výstupní výkon 75W(5V), 180W(12V), 360W(24V) 

Používat při teplotě -30°C až 55°C 

Rozměry produktu 121 x 39 x 39 (mm) 

Rozměry balení 123 x 42 x 42 (mm) 

Hmotnost 100g 

Vlastnosti:

 Tří-kanálový RGB výstup, 5A/CH, dohromady 15A.

 Spolupracuje s PWM ovladačem. 

 Teoreticky je možné připojit neomezené množství repeaterů, tedy 

získat neomezený výstupní výkon. 

 Množství repeaterů není omezeno, repeatery jsou vždy 

synchronizovány. 

Rozměry produktu:
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Schéma zapojení:

Připojení repeaterů do controlleru paralelně. Připojení DMX dekodéru k cv power repeateru. 
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Připojení power repeateru k LED stmívači. 

Upozornění:

1. Produkt by měl být instalovaný profesionálními pracovníky 

2. Tento produkt není vodotěsný, nevystavujte jej na přímém slunci 

ani dešti. V případě venkovní instalace, uložte jej do vodotěsné 

schránky. 

3. Instalovaní produktu ve vhodných podmínkách s dobrým 

odvodem tepla se prodlouží jeho životnost. 

4. Vstupní napětí musí být v souladu s rozsahem napětí výrobku. 

5. K instalaci musí musí být použit vhodný kabel, aby se předešlo 

skratům ve špatných kontatech nebo přehřívání. 

6. Před spuštěním zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty 

správně zapojené, přejdete tak jejich poškození. 

7. Neprovádějte žádné úpravy či údržbu produktu sami, v případě 

potřeby či jakýchkoliv otázek se vždy obraťte na svého 

dodavatele. 

Záruka:

Tento manuál se vztahuje pouze k tomuto modelu. Vyhrazujeme si právo 

změn bez předchozího upozornění. 

1. K tomuto produktu je poskytovány celoživotní technická podpora. 

a. 3-letá záruka vstupuje v platnost od data zakoupení. 

Záruka zahrnuje bezplatnou opravu či výměnu v případě 

výrobní vady. 

b. Při opravě produktu po této záruce mohou být účtovány 

ceny dílů či času. 

2. Záruka se nevztahuje na: 

a. Škody způsobené přepětím nebo špatným zapojením. 

b. Nadměrné fyzické poškození produktu. 

c. Poškození v důsledku katastrof a vyšší moci. 

3. Oprava nebo výměna v rámci této záruky je jedinou náhradou pro 

zákazníka. 

a. Neodpovídáme za žádné škody způsobených při porušení 

jakéhokoliv předpisu v této záruce. 

4. Každá úprava nebo změna této záruky musí být schválena pouze 

naší společností. 


