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ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 
RGB КОНТРОЛЕР ЗА ЦИФРОВИ СВЕТОДИОДНИ ЛЕНТИ 

Модел PL-DTC-RGB-C83RF 
 

PL-DTC-RGB-C83RF e RGB контролер за управление на цифрови светодиодни гъвкави ленти с вграден 
микропроцесор HL1606. Резолюцията на контролния сигнал е 1 пиксел (R/G/B). Предназначен е за 
гъвкави светодиодни ленти с диод SMD5050 3in1. Контролерът функционира с или без радио (RF) 
дистанционно. Дистанционното е с уникален код и обхват >500м. Има две гнезда за включване на 
гъвкавите ленти, пулт за управление и контролен LCD дисплей за визуализация на текущата операция. 
Захранва се чрез отделен адаптер 220VAC/12VDC. 
 

 
Комплектация:  
1. контролер, 2. AC/DC адаптер 12V, 3. дистанционно с антена  

Основни характеристики 
 
работна температура: -20- +60 ℃ 
захранващо напрежение: DC12V 
номинална консумация: 2.2W; 
 
габарити на изделието: L90×W60×H25 мм 
тегло: 150 гр (нето) 
дистанционно: RF500 (може и без него) 
обхват на дистанционното: 500 м 
уникален код между предавателя и 
приемника 
брой програми: общо 83 (повечето 
програми са опция) 
настройка на скороста: 100 степени              
пълноцветен контрол – памет 
128*128*128 степени на сивия тон 
съвместимост: за гъвкава лента модели 
PL-DT5050-40RGB, PL-DT5050- 6RGB 3
максимален контур: до 1000 м 

Схема на свързване 
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Бутони и функции на контролния панел:  

 
ON/OFF бутон – включва и изключва светодиодните контури. След сканиране на контура LCD 
дисплея показва броя на процесорите (клъстерите) в контура “IC NUMBER: ***”,“***” . 

 
Play/pause – пуск/пауза бутон. При желание може да спрете статично определен нюанс.   

Бутон добавяне на IC NUMBER, максималният брой е 255 (510 групи от RGB) 

Бутон намаляване на IC NUMBER, минималният брой е 16 (32 групи от RGB) 

Бутон за възходящ избор на програма. Общият възможен брой програми е 83.  

Бутон за низходящ избор на програма.  

Бутон за намаляване скороста (честотата) на смяна на ефектите.  
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Чувствителност – 100 стъпки. Най-бавната скорост е 100.  

Бутон за увеличаване на скороста. Минимална – 1, най-бързата скорост е 1.  

Бутони и функции на дистанционното:  
ON/OFF: бутон – включва и изключва светодиодните контури. След сканиране на контура LCD дисплея показва 
броя на процесорите (клъстерите) в контура “IC NUMBER: ***”,“***”  за текущите настройки. 
MODE: Play/pause – пуск/пауза бутон. При желание може да спрете статично определен нюанс. 
S+: Бутон за увеличаване на скороста. Минимална – 1, най-бързата скорост е 1. 
S-: Бутон за намаляване скороста (честотата) на смяна на ефектите.  
Чувствителност – 100 стъпки. Най-бавната скорост е 100. 
B+: Бутон за възходящ избор на програма. Общият възможен брой програми е 83. 
B-: Бутон за низходящ избор на програма. 
 
OUTPUT1&OUTPUT2 – две изходни гнезда за включване на цифровата лента. 
Описание: L, K ,D, S е сигнала идващ от HL1606, който е L_I,CK_I,D_I,S_I. 
програми: (Условие: A1—Blue LED；A2—Red LED；A3—Green LED） 

 
Програма No Функция (ефект) 
1 All color wave forward direction 
2  All color wave backward direction  
3  All color draw curtain by waving  
4  All color lower curtain by waving  
5  Three color wave by wave forward direction  
6  Three color wave by wave backward direction  
7  Three color draw curtain waving by waving  
8  Three color lower curtain waving by waving  
9  Many color wave forward direction  
10  Many color wave backward direction  
11  Many color wave draw curtain  
12  Many color wave lower curtain  
13  Six color trail forward direction  
14  Six color trail backward direction  
15  Six color trail draw curtain  
16  Six color trail lower curtain  
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17  Three base color trail forward direction  
18  Three base color trail backward direction  
19  Three base color trail draw curtain  
20  Three base color trail lower curtain  
21  Six color jumpy change  
22  Three base color jumpy change  
23  Three mixxing color jumpy change  
24  Six color jumpy change forward direction  
25  Six color jumpy change backward direction  
26  Six color jumpy change draw curtain  
27  Six color jumpy change lower curtain  
28  Three base color jumpy change forward direction  
29  Three base color jumpy change backward direction  
30  Three base color jumpy change draw curtain  
31  Three base color jumpy change lower curtain  
32  Six color brush forward direction  
33  Six color brush backward direction  
34  Three base color brush forward direction  
35  Three base color brush backward direction  
36  Six color brush draw curtain  
37  Six color brush lower curtain  
38  Three base color brush draw curtain  
39  Three base color brush lower curtain  
40  Change color red-purple-red forward direction  
41  Change color red-purple-red backward direction  
42 Change color red-purple-red draw curtain 
43 Change color red-purple-red lower curtain 
44  Change color red-yellow-red forward direction  
45  Change color red-yellow-red backward direction  
46  Change color red-yellow-red draw curtain  
47  Change color red-yellow-red lower curtain  
48  Change color red-green-red forward direction  
49  Change color red-green-red backward direction  
50  Change color red-green-red draw curtain  
51  Change color red-green-red lower curtain  
52  Change color red-blue-red forward direction  
53  Change color red-blue-red backward direction  
54  Change color red-blue-red draw curtain  
55  Change color red-blue-red lower curtain  
56  Change color green-cyan-green forward direction  
57  Change color green-cyan-green backward direction  
58  Change color green-cyan-green draw curtain  
59  Change color green-cyan-green lower curtain  
60  Change color green-blue-green forward direction  
61  Change color green-blue-green backward direction  
62  Change color green-blue-green draw curtain  
63  Change color green-blue-green lower curtain  
64  Change color red-white-red forward direction  
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65  Change color red-white-red backward direction  
66  Change color red-white-red draw curtain  
67  Change color red-white-red lower direction  
68  Change color green-white-green forward direction  
69  Change color green-white-green backward direction  
70  Change color green-white-green draw curtain  
71  Change color green-white-green lower direction  
72  Change color blue-white-blue forward direction  
73  Change color blue-white-blue backward direction  
74  Change color blue-white-blue draw curtain  
75  Change color blue-white-blue lower curtain  
76  Six color fade in and fade out forward direction  
77  Six color fade in and fade out backward direction  
78  Six color fade in and fade out draw curtain  
79  Six color fade in and fade out lower curtain  
80  Three base color fade in and fade out forward direction  
81  Three base color fade in and fade out backward direction 
82  Three base color fade in and fade out draw curtain  
83  Three base color fade in and fade out lower curtain  

 
ВНИМАНИЕ  
 

1. Моделът PL-DTC-RGB-C83RF е за захранващо напрежение 12VDC. Не включвайте 
устройството към напрежение по‐високо от обявеното, това ще го повреди и може да 
предизвика инцидент. 
Не използвайте друг адаптер освен този в комплекта на устройството. 

2. Спазвайте инструкцията и начина на свързване на сигналните кабели и захранващите.Изходите 
на рипитера са чувствителни на късо съединение. 

3. Моделите DT5050-40RGB цифрови ленти работят на 5VDC и се захранват отделно от 
контролера. 
Контролерът е подходящ и за други модели цифрови ленти работещи на 12VDC, като PL-
DT5050-36RGB, PL-DT5050-54RGB, PL-DT5050-60RGB. 

4. Фирмата предоставя една година ограничена гаранция съгласно нашите ОГУ. 
 


