
 
 

BEZPRZEWODOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA  
LED / LED RGB 
 

Urządzenie LightBox to miniaturowy 
sterownik niskonapięciowego oświetlenia LED 
zasilanego napięciem stałym, wykorzystujący 
wyjściowy sygnał PWM pozwalający na 
sterowanie m.in. taśmami LED – jedno  
i wielokolorowymi oraz oświetleniem 
halogenowym prądu stałego. 

 

DANE TECHNICZNE 
Napięcie zasilania: 12-24V DC; 

Znamionowy prąd obciążenia: 4A dla pojedynczego 
kanału, sumarycznie nie więcej niż 8A; 

Protokół radiowy: Bluetooth 4.0 Low Energy; 

Zasięg: do 30m w terenie otwartym, w budynkach może 
zostać ograniczony do 10m w zależności od konstrukcji 
użytych materiałów budowlanych i umiejscowienia 
urządzenia; 

Temperatura pracy: 0 – 40°C; należy zapewnić 
odprowadzenie ciepła; 

Wymiary: 37 mm długości x 37 mm  x 15 mm; 

 

INSTALACJA URZĄDZENIA 
Ważne: przed rozpoczęciem instalacji upewnij się czy 
zasilanie jest wyłączone i zapoznałeś się DOKŁADNIE  
z poniższą instrukcją 

1. Podłącz zasilanie oraz źródło światła (np. taśmę 
diodową LED) zgodnie ze schematem: 

 

 
Rysunek 1 - Schemat podłączenia taśmy LED RGB 

lub w przypadku oświetlenia jednokolorowego 

 
Rysunek 2 - Schemat podłączenia 3 niezależnych odbiorników 

 

2. Sprawdź zgodność połączeń ze schematem i włącz 
zasilanie. 
 

PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIE 
URZĄDZENIA I INNE SZKODY SPOWODOWANE 

NIEWŁAŚCIWYM PODŁACZENIEM,  
W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEKROCZENIEM 

PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZENIA 

 

3. Pobierz i uruchom aplikację BleBox na swoim 
smartfonie. Aplikację możesz pobrać ze strony: 
http://ble box.eu/pl/bleboxApp lub z Appstore. 
 

UŻYTKOWANIE 
Po uruchomieniu aplikacji urządzenie automatycznie 
zostanie wykryte i wyświetlone na liście. Jeśli tak się nie 
stało, upewnij się, iż czy w Twoim telefonie został 
włączony Bluetooth. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
Producent: Arlamowski Investment, ul. Kunickiego 63, 
54-616 Wrocław, info@blebox.eu 

 

 
 

 

Więcej informacji: www.blebox.eu 
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