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Stosowane w zùoýonych stacjach analogowych, akceptujà sygnaù 
wejúciowy 0-10 V i mogà kontrolowaã 1-fazowà pompæ do 100 VA 
regulujàc jej przepùyw zgodnie z otrzymanym sygnaùem sterujàcym. 
Przechowywane w moduùach z duýymi otworami wentylacyjnymi 
zabezpieczone dostæpnymi z zewnàtrz bezpiecznikami.

AD10

Elektroniczna karta ze zùàczem DIN w podstawie, posiada 16 
analogowych kanaùów wyjúciowych 10V/100mA i 8 cyfrowych kanaùów 
wejúciowych 24V/5mA. Kompatybilna z protokoùem DMX512, posiada 
przyùàcze RS232 i RS485.

AD16  Sterownik analogowy 16 CH - wymiary: 235x125 , wysokoúã: 95 mm

Sterowniki analogowe

Sterowniki cyfrowe

Sterownik cyfrowy zaplanowano tak, by wspóùpracowaù z dwoma 
ukùadami kontrolnymi tej samej serii. Oba modele mogà obsùugiwaã 
sygnaùy w przedziale 10-20 A i dziaùaã z wysokimi pràdami wejúciowymi. 
W przypadku niskiego voltaýu sugerowany jest model DD20. Sterowniki 
moýna ùatwo spinaã w moduùy tworzàc kompletny panel sterujàcy. 
Wyposaýony w kratkæ wentylacyjnà i bezpiecznik.

DD10    10 A
DD20    20 A

Elektroniczna karta ze zùàczem DIN w podstawie, posiada 8 cyfrowych 
kanaùów wejúciowych od 5 do 10V/DC i 8 cyfrowych kanaùów 
wyjúciowych od 24 do 230 V/AC.

DD8   Sterownik cyfrowy - wymiary: 130x93 , wysokoúã: 58 mm
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Stacja sterowników analogowych

Panel kontroli "Stacja Sterowników Analogowych" zostaù zaprojektowany 
tak, by w prosty i niezawodny sposób móc oýywiã wszystkie rodzaje 
fontann z oúwietleniem i grà wody. Wyposaýony jest w 8 analogowych 
kanaùów wyjúciowych i 3 wejúciowe, dziæki którym moýna wyodræbniã 8 
cykli sterujàcych oraz jedno pomocnicze wejúcie jako interfejs do Stacji. 
Stacja jest kontrolowana przez mikrokontroler. Dziæki szerokiemu 
ciekùokrystalicznemu wyúwietlaczowi i membranowej klawiaturze jest 
szczególnie ùatwa w uýytkowaniu. Duýa pamiæã wewnætrzna pozwala na 
zgromadzenie wszelkich niezbædnych informacji.

Moýe byã wykorzystana do skanowania 32 sygnaùów dla kaýdego z 8 
cykli oraz wybierania 32 planowanych melodii nie pod wzglædem czasu, 
ale na sygnaù pochodzàcy z Cyfrowej Stacji Muzycznej. Umieszczony w 
wygodnym pojemniku DIN jest ùatwy do zestawiania w panele. Speùnia 
wszystkie wymagania bezpieczeñstwa.

MAS8

Stacja sterowników cyfrowych

Panel kontroli "Stacja Sterowników Cyfrowych" ma takà samà 
charakterystykæ technicznà jak model MAS8. 

Jest wyposaýony w 8 kanaùów wejúcia i wyjúcia z max. wyjúciem 
500mA. Napiæcie pracy - 24-230V AC.

MDS8

Muzyczna stacja cyfrowa

Muzyczna Stacja Cyfrowa pozwala sterowaã przepùywem wody oraz 
úwiatùem za pomocà sygnaùu pochodzàcego ze êródùa dêwiæku. Posiada 
1 standardowe wejúcie audio i 3 wyjúcia ON/OFF umoýliwiajàce 
sterowanie takà iloúcià sterowników mocy jak nasze sterowniki 
cyfrowe. Ogólna czuùoúã moýe byã regulowana przez potencjometr 
umieszczony na górze panelu, natomiast wraýliwoúã kaýdego z trzech 
róýnych pasm czæstotliwoúci jest regulowana dodatkowymi kontrolkami 
dostæpnymi z zewnàtrz.

Gwarantuje wystarczajàcà iloúã mocy do zarzàdzania przynajmniej 5 
sterownikami cyfrowymi. Umieszczona w wygodnym module DIN jest 
ùatwa do zestawiania w panele. Speùnia wszystkie wymagania 
bezpieczeñstwa.

MUS3  Muzyczna stacja cyfrowa
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