
Instalační manuál FUT037 

 

Regulátor barev osvětlení FUT037 

pro nastavení osvětlení LED pásků RGB 
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1. Popis, technické parametry a rozměry 

Jedná se o regulátor barev a intenzity osvětlení s rádiovým dálkovým ovládáním, určený ke skryté instalaci, 
propojený elektricky s LED páskem. Toto zařízení je kompatibilní a lze je ovládat dálkovými či nástěnnými 
ovladači řady FUT, B a T. Tento regulátor osvětlení lze rovněž ovládat z příslušné aplikace smartphonu přes WiFi 
signál, a to s použitím stanice MiLight iBox (ta RF signálem ovládá vlastní regulátor). 

Tento regulátor je určen zejména pro ovládání barev osvětlení RGB svítidel či LED pásků, přičemž ovládá všechny 
3 kanály, tedy jednotlivé barvy – Rudou, Zelenou, Modrou. 

Vlastní regulátor FUT037 se dodává samostatně a k němu je nutno zakoupit minimálně jeden dálkový či 
nástěnný ovladač, jinak jej nelze používat. Kombinace a počet regulátorů osvětlení, svítidel a ovladačů závisí na 
požadavcích a konkrétní instalaci každého jednotlivého uživatele. 

Dálkové ovládání rádiovým (RF) signálem má tu vlastnost, že proniká přes materiál například do skříňky, kde je 
vlastní zařízení umístěno (není nutný viditelný dosah). Aby nemohlo dojít k ovlivňování více zařízení a dálkových 
ovladačů stejného typu poblíž, je vždy napárovaný konkrétní dálkový ovladač (nebo až 4 ovladače) na konkrétní 
regulátor osvětlení (nebo více regulátorů). Jedním dálkovým ovladačem výše uvedených typů lze tedy ovládat více 
RGB svítidel či regulátorů FUT037, a to až ve čtyřech nezávislých okruzích. Nastavení a párování je popsáno 
v samostatné kapitole níže. 

Při vypnutí ovladačem nedochází ke galvanickému odpojení, proto je vhodné zapojit celý systém přes vypínač. 

Objednací kód: CTSTREGERF024VDC3A06FUT037 
 
Základní technické údaje: 

Pracovní teplota    -20°C až +60°C 
Napájecí napětí     DC 12V až 24V 
Počet ovládaných kanálů na výstupu  3 (přes společnou anodu) 
Vnější rozměry regulátoru   d.85mm x š.45mm x v.23mm 
Netto hmotnost    45g 
Vlastní spotřeba v pohotovostním režimu 1W 
Maximální výstupní zatížení   max. 6A pro každý kanál (celkem max. 10A)  
Dosah dálkového ovladače   až 30m (ve volném prostranství) 
Řídicí frekvence     2,4GHz 
 
 

2. Funkcionalita regulátoru barev osvětlení FUT037 

 Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) 

 Stmívání – snižování/zvyšování intenzity osvětlení v 10 úrovních 

 Regulace barev osvětlení rudá/zelená/modrá (RGB) a jejich libovolných kombinací 

 Režimy automatické dynamické změny barev (9 módů) 

 Tlumené noční osvětlení (režim NightLight) 

 Paměť posledního stavu před vypnutím osvětlení 
 

 

3. Pokyny k instalaci a zapojení 

Doporučuje se přenechat instalaci odborníkovi, neboť v případě mechanického nebo elektrického 
poškození regulátoru neodborným či nešetrným postupem nebude uznána reklamace! 

Připojte vhodným kabelem LED pásek do svorkovnice regulátoru dle schémata zapojení níže. Pak připojte 
vhodný (výkonově správně dimenzovaný) napájecí zdroj se stejnosměrným napětím DC12V nebo 24V (dle typu 
použitého LED pásku) na svorky „POWER“ nebo pomocí konektoru typu „jack“ na opačné straně regulátoru. 
Svorky se dotahují ze spodní strany regulátoru malým plochým šroubovákem. 

 

 



Elektrické zapojení RGB regulátoru FUT037: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED pásek je vždy zapojený přes společnou anodu a na katody (mínusové vodiče) jednotlivých kanálů (barev) je 
přiváděn proud z regulátoru barev osvětlení dle zvoleného režimu. 

Vhodný typ napájecího zdroje DC12V nebo 24V je nutné zvolit dle použitého typu a množství (délky) 
připojeného LED pásku. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svorky na vstupu a 
konektor jack pro 

připojení vodičů od 
napájecího zdroje 

Svorky na výstupu pro 
připojení vodičů od 

LED pásku 

+VDC 

+VDC 
Napájecí zdroj 

DC12V nebo 24V -(0)V AC230V 

Max. 3x 6A 



Označení jednotlivých svorek je na horní straně regulátoru FUT037: 

Na vstupu (IN): 
POWER+ Plusový vodič napájecího napětí DC 12V až 24V 
POWER– Mínusový vodič napájecího napětí 

Na výstupu (OUT): 
B  Katoda modré barvy LED pásku 
G  Katoda zelené barvy LED pásku 
R  Katoda rudé barvy LED pásku 
V+  Společná anoda (plusový vodič) LED pásku 

 

Tabulka maximální možné délky připojeného LED pásku dle použitého typu: 

Typ LED pásku: Dělitelnost pásku: 
Maximální 

připojitelná délka: 

DC12V 60x SMD5050-RGB / 13W (3x360mA) / m 50mm 15m 

DC24V 60x SMD5050-RGB / 13W (3x180mA) / m 100mm 30m 

 

V případě potřeby napojení většího objemu LED pásků s větší proudovou zátěží na tento typ regulátoru osvětlení je 
nutno použít zesilovač signálu AP103, který má samostatné napájení a který se zapojí mezi regulátor a LED pásek. 
Případně se systém zapojí na více regulátorů FUT037, které se napárují na společný dálkový/nástěnný ovladač. 
 
 
 
 
 

4. Režimy osvětlení 

Ovládání osvětlení je odvislé od použitého typu dálkového nebo nástěnného ovladače, který je třeba zakoupit 
samostatně. 

Pomocí ovladače pak lze nastavit statické jednobarevné osvětlení rudé, zelené, nebo modré barvy. Dále pak lze 
nastavit osvětlení libovolného barevného odstínu, který vznikne kombinací základních tří barev. 

Lze docílit i „bílého“ svitu. Jedná se však o bílý svit vzniklý rozsvícením všech barev R+G+B, nikoliv tedy o 
standardní bílé osvětlení, kterým by bylo možno osvítit například pracovní prostor. 

Regulátor barev osvětlení FUT037 je vybaven devíti režimy automatické dynamické změny. 

 
Tabulka předvolených režimů (módů) automatické dynamické změny barev: 

Předvolba: Funkce: 

M 1 Oranžové „plápolání ohně“ 

M 2 Sedmibarevná plynulá změna – plynulé prolínání všech barev 

M 3 Plynulé střídavé rozsvěcování a pohasínání teplé a studené bílé 

M 4 Střídavé rozsvěcování a pohasínání – Rudá-Zelená-Modrá-StudenáBílá-TepláBílá 

M 5 Sedmibarevná skoková změna – Bílá-Rudá-Zelená-Modrá-Žlutá-Fialová-Azurová 

M 6 DISCO – nahodilá skoková změna všech barev 

M 7 Rudá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

M 8 Zelená – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

M 9 Modrá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

 
 
 
 
 



5. Nastavení a spárování dálkového/nástěnného ovladače s regulátorem osvětlení 

Na jeden dálkový ovladač lze napárovat (přihlásit) libovolný počet regulátorů osvětlení FUT037, a to s rozlišením 
na 4 samostatné okruhy (na každém okruhu může pak být několik regulátorů osvětlení). 
A naopak na každý regulátor FUT037 lze přihlásit až 4 dálkové či nástěnné ovladače níže uvedených typů. 
Nelze však přihlásit jeden regulátor barev osvětlení FUT037 na více okruhů současně. A před novým 
napárováním na jiný okruh je nutno regulátor z původního okruhu odhlásit. 

Připojitelné typy ovladačů: 

 Dálkové ovladače FUT096, nebo FUT092 

 Nástěnné ovladače B3, T3 nebo B4, T4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spárování dálkového/nástěnného ovladače s regulátorem barev osvětlení se provede následujícím způsobem: 

 Po zapojení regulátoru barev osvětlení do systému vypněte (odpojte) napájecí napětí 

 Zapněte (připojte) napájecí napětí na regulátor a ihned na to 3x krátce stiskněte tlačítko ON okruhu, který 
má být aktivní, tedy  I1 resp. I2, I3, nebo I4 na dálkovém či nástěnném ovladači 

 Osvětlení (připojený LED pásek) třikrát zabliká zelenou barvou – tím je signalizováno úspěšné spárování 
regulátoru s ovladačem 

Odhlášení dálkového/nástěnného ovladače od regulátoru barev osvětlení se provede následujícím způsobem: 

 Vypněte (odpojte) napájecí napětí 

 Zapněte (připojte) napájecí napětí na regulátor a ihned na to 5x krátce stiskněte tlačítko ON toho okruhu, 
který byl dosud aktivní a má být odhlášen, tedy  I1 resp. I2, I3, nebo I4 na dálkovém či nástěnném ovladači 

 Osvětlení (připojený LED pásek) devětkrát zabliká a zůstane svítit rudou barvou – tím je signalizováno 
úspěšné odhlášení ovladače 

 


