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Mã số thuế: 0312436666 

Tell: 08.6277 6052 .Mobile: 0969.05.5678- 0936.03.1234 

Email: Ledxqd@gmail.com- bongdenled.saigon@gmail.com 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số bảo vệ sản phẩm 

Mã Sản Phẩm XQD-5915-DMX Tiêu chuẩn Chống 

nước 

IP68 

Kích Thước 60.5mm*15mm*9.6m

m 

Chống Cháy V-0 

Môi Trường Sử dụng Ngoài Trời, trong nhà Chống UV 4 

Trọng Lượng 13g Chống Sương Muối Chống Mù, Chống 

Sương muối 

Chất Liệu Vỏ PVC Chống Va Đạp IK10 

Số Lượng kết Nối Tối Đa 50PCS Mức Độ An ToànĐiện Ⅲ Lớp 

Khoảng cách giữa LED Tối thiểu 9CM Chứng nhận an toàn CE RoHs  

Tuổi Thọ 50000 Giờ Nhiệt Độ Làm Việc -40℃-55℃ 

Phụ kiện tùy chọn Rãnh nhôm   

Thông số quang học sản phẩm Thông số điện cho sản phẩm 

Màu Sắc  RGB Điện Áp Sử Dụng DC12V 

Góc Chiếu 120° Công Suất 0.72W 

Độ Phân Giải Màu 3*8bit Hệ thống hỗ trợ 

Kiểu LED SMD 5050 Hệ thống điều khiển DMX512 SPI 

  Nguồn Điện Sử 

Dụng 

DC12V/400W 

 

  



Sử dụng sản phẩm：                   Đường cong ánh sáng               Kích thước sản phẩm 

    1. làm cho màn hình quảng cáo ngoài trời có độ chính xác cao, siêu lớn 

     2. đối với logo ngoài trời hoặc đăng nhập phát sáng đèn LED nguồn ánh sáng 

     3. để xây dựng ánh sáng, công viên, cầu và ánh sáng cảnh quan khác 

     4. phác thảo của các đường nét của các tòa nhà lớn khác nhau 

     5. để sản xuất xây dựng màn hình quảng cáo phương tiện truyền thông 

 

 

 

    LẮP ĐẠT CÓ THANH NHÔM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cách Lắp đặt： 

 Hướng dẫn lắp đặt dây： 

1. Hướng dẫn kết nối 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

带孔端 带针端为信号输入

DMX控制器
GND SD卡A B

DC12V
开关电源

-+
AC220VDC12V

LN

注：
1、控制器的GND必须与电源的负极相连；

ADD

（第二透明线）地址输入PI

（第三透明线）信号输入DAT

（第四透明线）GND负极

地址输输出PO（第二透明线）

信号输出DAT（第三透明线）

GND负极（第四透明线）

(第一注黑边）DC12V正极 DC12V正极(第一注黑边）



 

 

 

 

 

 Hệ thống điều khiển cần phải xác định kết nối giữa bộ điều khiển và đèn theo mô hình điều khiển cụ thể được sử dụng, và liên hệ với 

nhân viên kỹ thuật của bộ phận của chúng tôi。                                             

2. Hướng dẫn kết nối hệ thống điều khiển 

1, kết nối giữa bộ điều khiển và bộ điều khiển giữa phương pháp sử dụng ổ cắm 568B, máy tính và bộ điều khiển giữa việc sử dụng hai đầu 568B ổ cắm, máy tính và bộ 

điều khiển hoặc bộ điều khiển và điều khiển giữa chiều dài mạng không quá 80 mét, tất cả tổng chiều dài mạng của kết nối chia không quá 500 mét, để vượt quá khoảng 

cách này là việc sử dụng kết nối sợi quang. 

2. mỗi đèn tải tín hiệu kiểm soát điểm trong vòng 340 điểm. 

3. phương pháp áp lực dây net: phải đối mặt với đầu pha lê với mặt tấm kim loại, mảnh đạn đầu tinh là bên của trái tim tay, dây ròng từ trái sang phải của trật tự báo chí là: 

     568A: màu xanh lá cây trắng xanh cam trắng xanh cam trắng nâu Brown 

     568B: cam trắng xanh lam trắng, xanh, trắng, nâu, nâu, nâu, nâu, nâu, cam, cam, cam, cam, cam, cam, nâu, nâu, cam, cam, cam, cam, cam 

控制系统拓扑连接图

主控制器（选配） 控制器（1#分机） 控制器（2#分机） 控制器（3#分机） 控制器（N#分机）

超六类网线可联电脑


