
Urządzenia firmy ZAMEL
cechowane tym znakiem 
mogą współprcować ze sobą.

produkt
energooszczędny
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• łatwy montaż  w  puszce  
podtynkowej Ø60 mm

• mały pobór mocy  
na czuwaniu

• zasięg: 230 m w terenie 
otwartym

STEROWNIK LED
JEDNOKOLOROWY 

RDP-02

STEROWNIKLED
JEDNOKOLOROWY

RDP-02
Sterownik RDP-02 przeznaczony jest do współpra-
cy ze źródłami światła wyposażonymi w diody LED 
i zasilanymi napięciem 10 ÷ 14 V DC. W połączeniu 
ze standardowymi jednokolorowymi oprawami LEDIX 
lub innymi produktami LED i współpracy z nadajnika-
mi bezprzewodowego systemu EXTA FREE RDP-02 
umożliwia realizację funkcji załączania/wyłączania bez 
konieczności prowadzenia okablowania pod przełącz-
niki. Dodatkowo możliwe jest rozjaśnianie i ściemnianie 
oświetlenia LED podłączonego do RDP-02. Sterowa-
nie może być prowadzone radiowo i przewodowo.

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl 
www.zamel.com
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10÷14 V DC / 0,22 W; IP20
Masa netto: 0,025 kg

Symbol oznaczający selektywne zbieranie 
sprzętu elektrycznego elektronicznego.  
Zakaz umieszczania zużytego  
sprzętu z innymi odpadami.

Zamel Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi 
postanowieniami dyrektywy RTTE.
Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.ledix.pl
Wzór zastrzeżony © ZAMEL

• Przeznaczony do realizacji prostych funkcji związanych ze sterowaniem oświetleniem ta-
kich jak: załączanie/wyłączanie, tryb bistabilny, tryb czasowy, rozjaśnianie / ściemnianie.

• Możliwość sterowania bezprzewodowego (nadajniki EXTA FREE) oraz przewodowego 
(przyciski zwierne).

• Jedno wyjście tranzystorowe (MOSFET) o maksymalnej obciążalności 4 A.
• Duży zasięg działania (do 230 m w terenie otwartym).
• Niewielkie wymiary (łatwy montaż w puszce Ø60).
• Mały pobór mocy na czuwaniu – urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.

10 ÷ 14 V DC
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