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1、Dentro do padrão 102, o controle pode ser equipado com SD (<4G). 2、Chame o padrão interno após a inicialização sem SD,
chamando SD do efeito de animação após a inicialização com SD。RJ‑FSD‑ 1000D pode enviar sinais DMX512 e TTL.

3、usando DMX512 padrão, escolha a velocidade dos padrões integrados e RGB / RGBW. 4、Pode ser mais de um, o sinal
de sincronização recomenda não mais do que 50 metros, medidos 100 metros. 5、A unidade máxima de 2.048 pixels. A
taxa de atualização máxima de 30 frame rate (<512 pixels).
6、A distância máxima entre os controladores
er e o TTL de iluminação é <15m; 485 sinal <30 metros TTL

simultaneamente e, em seguida, 10 ou mais peças.
Fonte de energia

DC5‑24V

Especificações

L122 * W 73 * H25

Peso

0,2 kg

Poder

3W

Suporte IC

TM
UCS

Modelos especí ﬁ cos

TM1803 TM1804 TM1913 TM1809 TM1812 TM1914
TM1829
UCS2903 UCS2909 UCS2912 UCS1903 UCS1909
UCS1912

WS

WS2801 WS2812 WS2811

INK1003

INK1003

LPD

LDP6803 LDP8806 LDP1109

D705

D705

SM

SM16716 SM16726 16703 DMX512

APA102

APA102

DMX512

DMX512

P9813 P9803
SK6812

RGB / RGBW

Outros modelos, entre em contato com nosso conselho.
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Três, cartão SD discriminante automático ou padrão interno
Inicialize automaticamente ao julgar se um cartão, um padrão de chamada de cartão SD, nenhum cartão chama automaticamente o padrão interno.

padrão e velocidade

1、no status do cartão SD, você pode selecionar o padrão e a velocidade por meio da tecla, onde a tecla [on / of f] é inválida. Sem cartão e
outras operações, conforme detalhado abaixo.

2、Pressione [modo / velocidade] a segunda tecla para alternar entre S001 e P001, S começando com a taxa representativa, P
começando com o padrão representativo (Figura 1), desta vez com [PARA CIMA] e [PARA BAIXO] para aumentar ou diminuir. 3、
Pressione o segundo botão [MODE / SPEED} para exibir A000, um endereço DMX512 representativo, decodificar o endereço DMX de
atenção e usar apenas o controle de console DMX512 padrão, apenas padrões integrados úteis. Aumenta e

diminui com as teclas UP e DOWN.

Fiação

POTÊNCIA
FORNECEM

[Erro]

O fio terra da lâmpada deve ser conectado à fonte de
alimentação chaveada. Se esta linha principal não estiver
POTÊNCIA
FORNECEM

conectada, todos os loops de corrente da lâmpada
retornarão à fonte de alimentação chaveada através da
placa de circuito do controlador. A grande corrente
danificará o controlador. Este tipo de dano não é coberto
pela garantia.
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Controlador múltiplo para operação síncrona:

TTL: interface de sinal de um e dois fios. DAT:
Dados
CLK: Relógio

GND: terra de sinal
DMX512: modelos selecionados DMX512 Sinal DMX 512 é enviado, o sinal diferencial é enviado quando os outros modelos;
placa com 485 recebendo o sinal transmitido mais longe.
D +: sinal DMX512 A D‑:
sinal DMX512 B
GND: circunstâncias normais sem fiação.
Instruções de padrão interno

Tipo de eleição de IC:

Primeiro pressione a tecla [ON / OFF] para exibir OFF e entre no modo de programação (Figura 1) Em
seguida, pressione a tecla [Mode / Speed] Select (Figura 2),

escolha o modelo correto e, em seguida, use a tecla [ON / OFF] para sair.
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Conjunto de pontos de controle:

Primeiramente, pressione a tecla [ON / OFF] para entrar no estado OFF de exibição da tela de programação. Pontos
de ajuste [PARA CIMA] e [PARA BAIXO].
Em seguida, pressione a tecla [On / OFF] para sair.

DMX512:

1、usando o DMX512 padrão, escolha a velocidade dos padrões integrados e RGB / RGBW.

Atenção：
2、 Preste atenção à chuva ao instalar.

