
 

 

Wysokiej jakości trójkanałowy wzmacniacz LED / LED RGB przeznaczony do sterowania PWM, posiadający 

układ korekcji sygnału wejściowego oraz pełną separację galwaniczną wejścia od wyjścia, przeznaczony do 

pracy w tradycyjnych oraz inteligentnych instalacjach LED, umożliwiając dołączenie znacznych obciążeń do 

sterowników oraz zapewniając bezpieczeństwo poprzez oddzielenie potencjałów. 

 

  



OPIS DZIAŁANIA 
Urządzenie powiela sygnał wejściowy pochodzący ze sterownika LED / LED RGB, dołączony do wejścia 

wzmacniacza, odwzorowując go na wyjściu. Dzięki zastosowaniu optoelektronicznej separacji w przypadku 

uszkodzenia (np. w skutek przepięcia, nieprawidłowego podłączenia, awarii zasilacza, etc.) jednej z sekcji, 

pozostała część instalacji nie ulega uszkodzeniu.  

PRZEZNACZENIE 
AmpBox przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność dołączenia obciążenia LED / 

LED RGB a także obciążenia rezystancyjnego mocy (np. żarówek zasilanych napięciem DC 12 - 24V o większej 

mocy niż zapewniana przez sterownik (ściemniacz LED, kontroler RGB, etc.) – np. przy budowie instalacji 

oświetlenia zewnętrznego, schodowego, etc. oraz stosowania oświetlenia LED dużej mocy – np. 

samochodowego. 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 

DŁUGIE ODCINKI TAŚMY LED 
Oświetlenie dekoracyjne sufitów, wnętrz – wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zastosowanie długich odcinków 

taśmy LED / LED RGB. Dobrej jakości taśma LED (14,4W / 12V) pobiera prąd 1,2 A na metr. W przypadku 

pomieszczenia o wymiarach 8 x 5 m, daje to 26 metrów bieżących taśmy, wymagającej do działania sterownika 

będącego w stanie dostarczyć prąd wynoszący 31A.  

 

 

Dobrej klasy europejski sterownik jest w stanie bezpiecznie sterować obciążeniem nieprzekraczającym 8 – 12A. 

Azjatycki stwarza zagrożenie już przy 3 – 4A. Zasilacze mogące dostarczyć prąd o natężeniu 30A należą do 

kosztownych i wysokospecjalistycznych urządzeń. 

Stosując dwa (lub więcej) wzmacniaczy ampBox (w jednym obwodzie można dołączyć wiele wzmacniaczy) 

możliwe jest sterowanie tego typu instalacją przy pomocy praktycznie dowolnego sterownika oraz jej zasilanie 

przy pomocy kilku popularnych i tanich zasilaczy mniejszej mocy. 

  



OŚWIETLENIE OGRODOWE A BEZPIECZEŃSTWO 

Urządzenia oświetleniowe znajdujące się w ogrodach, a w szczególności taśmy LED narażone są na szereg 

niesprzyjających warunków, w szczególności podwyższoną wilgotność oraz wpływ wyładowań 

atmosferycznych. Uderzenie pioruna – nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, lecz także w promieniu kilku 

kilometrów, może spowodować przepięcie (taśma LED z elektrycznego punktu widzenia stanowi cewkę w której 

indukują się prądy), które uszkodzi nie tylko samą taśmę lecz także sterownik oraz – jeśli stanowi on część np. 

instalacji inteligentnego budynku – inne urządzenia z którymi jest połączony. 

Stosowanie wzmacniacza ampBox wraz z odpowiednim zasilaczem zabezpiecza przed przeniknięciem 

wysokiego napięcia z taśmy / opraw do sterownika oraz innych urządzeń aż do napięcia 2 tysięcy Voltów. 
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OŚWIETLENIE SAMOCHODOWE I SPECJALISTYCZNE 

Dodatkowe – robocze oświetlenie samochodowe stosowane jest nie tylko przez specjalistyczne zespoły 

ratunkowe czy techniczne, lecz także przez rosnącą grupę miłośników mocnych wrażeń, którzy inwestują 

znaczne środki w oświetlenie samochodów terenowych. Dzięki zastosowaniu urządzeń ampBox nawet 

najmocniejsze źródła światła LED o mocy kilkuset watów można sterować przy pomocy smartfonu  

(np. z wykorzystaniem sterownika LightBox), pilota a nawet zwykłego przycisku – bez konieczności prowadzenia 

doń wysokoprądowej instalacji i stosowania przekaźników. 

 

 

PARAMETRY URZĄDZENIA 
Parametr Wartość 

Maksymalny prąd łączny 15A (5A / kanał) 
Ilość kanałów 3 
Maksymalne obciążenie 360W przy 24V / 180W przy 12V 
Separacja galwaniczna (wejście oddzielone od wyjścia) TAK – optyczna 
Możliwość stosowania innych napięć na wejściu i wyjściu TAK 
Układ korekcji sygnału TAK 
Zakres napięć 12 – 24V 
Częstotliwość sygnału wejściowego 1Hz – 5kHz 
Gwarancja Producenta, 5 lat 
Wymiary 50x40x15 

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE 

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

 Temperatura przechowywania: -20 do 50°C 

 Klasa ochronna: IP20 

 Obudowa: specjalna, niepalna żywica zapewniająca bardzo dobre odprowadzenie ciepła oraz izolację, technologia zgłoszona do 

Urzędu Patentowego RP – może zawierać skazy estetyczne; 

 Element wykonawczy: N-Mosfety renomowanej firmy International Rectifier, pracujące w redundantnych zespołach w celu 

ograniczenia wydzielania ciepła, rozwiązanie opracowane przez Arlamowski Investment. 

 Wymiary: 50 mm długości x 40 mm szerokości x 15 mm wysokości (± 10%) 

 Sposób instalacji: puszka elektroinstalacyjna ≥ 50mm 

 



 


