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284570 MINI-RF20 CZ 

LED MINI RF RGB ovláda č  
RF 20-key mini RGB ovládač je určen k ovládání RGB osvětlení, primárně LED pásků. Umožňuje 

nastavení barvy světla, jeho intenzity a obsahuje i dynamické módy změny barev a blikání. 

 

Vlastnosti 
� Konstantní napětí, stejnosměrný proud: DC12-24V 

� Výstup: DC12V/6A, pro napětí 12V až 10m LED pásku 7,2W/m, 30diod /m, až 5 mLED pásku 14,4 

W/m 60 diod/m 

� RF dálkové ovládání 20 tlačítek, dosah až 20 m 

� 20 módů 

� malé rozměry 

 

Technické parametry  
Pracovní teplota -20-60℃ 

Napájecí napětí DC12V~24V  

Výstup 3 kanály x 2A 

Propojení společnou anodou 

Rozměry 40x12x4 mm 

Velikost balení 133*70*21mm 

Hmostnost 35g 

Hmotnost balení 55g 

Spotřeba naprázdno <1W 

Max. výstupní proud <2A / kanál  

Výstupní výkon 12V:<72W,  24V:<144W 
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. 
Konektory 
Napájecí konektor: DC（5,5 / 2,1mm）        

 

Výstupní konektor：4Pin konektor 

 

 

 

 

Zapojení 
� Před instalací vždy odpojte napájecí transformátor od přívodu proudu! 

� Dodržujte polaritu dle symbolů  

� Po zapojení zkontrolujte, zda nemůže někde dojít ke zkratu, až pak zapojte napájecí transformátor.  

 
Význam tla čítek dálkového ovládání 

Jas + Jas - Pause On/Off 

Statická červená Static zelená Statická  modrá Statická  bílá 

Statická  oranžová Statická žlutá Statická  tyrkysová Statická fialová 

Auto run Skoková změna 3 barvy Plynulá změna 3 barvy Rychlost + 

Blikání  Skoková změna 7 barev Plynulá změna 7 barev Rychlost - 

 

Nastavení barevnosti (+RGB/+GRB/BRG) 

Tovární nastavení je  +RGB. V případě potřeby je možno nastavení změnit tímto postupem: 

1. Krok 1: připojte k napájení a vypněte  osvětlení tlačítkem On/Off 

2. Krok 2: Stiskněte tlačítko “RED” 4 krát během 5 vteřin, tímto zpusobem dojde k přehození pořadí světel na +GRB 

3. Opakováním tohoto postupu dojde k následnému přehození pořadí barev na +BRG 

 

Typické zapojení  

 

 transformátor propojovací konektor řídící jednotka RGB LED pásek 



284570 MINI-RF20 ENG 

LED MINI RF RGB Controller  
RF 20-key mini controller adopts the advanced micro control unit, it is used for controlling a variety of 

lamp whose source of light is LED. For instance, point source of light, flexible light strip, wall washer 

lamp, glass curtain wall light and so on; it has many advantages such as low price, easy connection and 

simplicity to use. Meanwhile, you could adjust brightness, static color choices and various dynamic 

changes in lighting effects through wireless remote control. And according to the actual need of 

customers, it can carry out jumpy changing, gradual changing, stroboflash and other effects of change. 

 

Product Features 
� Constant voltage controller, working voltage:DC12-24V; 

� Output: DC12V/6A, can drive 10mtrs 30led/m strips, 5mtrs 60led/m strips; 

� Adopt RF 20key remote control, remote distance up to 20m; 

� Memory function; 

� 20 modes in total; 

� The size same to the normal led strip, easy to install. 

 

Technical Parameters  
Working temperature -20-60℃ 

Supply voltage DC12V~24V  

Output 3 channels 

Connecting mode common anode 

External dimension L40*W12*H4mm 

Packing size 133*70*21mm 

Net weight 35g 

Gross weight 55g 

Static power consumption <1W 

Output current <2A(each channel) 

Output power 12V:<72W,  24V:<144W 

. 

 

 

Interface Specifications 
 



Power input interface: DC（5.5/2.1mm）        

 

Load output interface：4Pin connector 

 

 

 

Direction for use  
� Connecting the load wire at first, followed by the power wire;  

� Please ensure short circuit can not occur between connecting wire before you turn on the power； 

� Adopt wireless control method, 20 keys in total, function of each button as below:： 

 
Standard color changes as follows: 

Brightness + Brightness - Pause On/Off 

Static red Static green Static blue Static white 

Static white Static yellow Static cyan Static purple 

Auto run Three base color jumpy Three color gradually change Speed + 

Flash  Seven base color jumpy Seven color gradually change Speed- 

 

Setting the color order (+RGB/+GRB/BRG) 

The factory default sort is +RGB. If the order need to change, please operate as below: 

1. Step1: correct connecting and turn on power supply, and then using remote control to turn off the controller; 

2. Step 2: continuously press “RED” key 4 times in 5 seconds, get the order: +GRB 

3. Turning off the controller and operating Step 2 one more time, get the order: +BRG 

 

 

 Typical Applications  
 

 

 

Product information for placing order 

Product name Item number 

LED MINI RF RGB Controller MINI-RF20 

 

 


