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pro nastavení osvětlení LED pásků RGBW-CCT 
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1. Popis, technické parametry a rozměry 

Jedná se o zařízení (regulátor barev osvětlení) s rádiovým dálkovým ovládáním, určené ke skryté instalaci, 
propojené elektricky s LED páskem. Součástí balení je vlastní regulátor osvětlení, dálkový ovladač a nástěnný 
držák dálkového ovladače. 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 RGBW-CCT LED pásků, přičemž ovládá 5 kanálů: 

 RGB LED pásek (rudá+zelená+modrá), u něhož se ovládají samostatně jednotlivé barvy a jejich kombinací 
vznikají barvy osvětlení v celé škále barevných odstínů 

 CCT bílý LED pásek (CW+WW), u něhož se ovládají čipy teplé bílé (2700K) a studené bílé (6500K) a jejich 
kombinací vznikají odstíny teploty chromatičnosti (CCT) od teplé až po studenou bílou 

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 barev osvětlení (nebo více regulátorů). Jedním dálkovým ovladačem lze tedy ovládat více regulátorů 
FUT045A. Nastavení a párování je popsáno v samostatné kapitole níže. 

Při vypnutí nedochází ke galvanickému odpojení a v pohotovostním režimu má systém odběr (spotřebu) 
elektřiny asi 1W. 

Objednací kód: CTSTREGERF024VDC5A06FUT045A 

Základní technické údaje: 

Pracovní teplota    -20°C až +60°C 
Napájecí napětí     DC 12V až 24V 
Napájení dálkového ovladače   2x baterie AAA (2x 1,5V) 
Počet ovládaných kanálů na výstupu  5 (přes společnou anodu) 
Vnější rozměry vlastního regulátoru  d.97mm x š.37mm x v.28mm 
Vnější rozměry dálkového ovladače  v.134mm x š.47mm x h.17mm 
Rozměry balení     d.157mm x š.120mm x v.40mm 
Netto hmotnost    56g vlastní regulátor + 67g dálkový ovladač včetně baterií 
Brutto hmotnost (balení)   170g 
Vlastní spotřeba v pohotovostním režimu 1W 
Maximální výstupní zatížení   max. 6A pro každý kanál (celkem max. 15A)  
Dosah dálkového ovladače   až 30m (ve volném prostranství) 
Řídicí frekvence     2,4GHz 
 

2. Funkcionalita regulátoru barev osvětlení FUT045A 

 Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) 

 Stmívání – plynulé snižování/zvyšování intenzity osvětlení 

 Regulace barev osvětlení rudá/zelená/modrá/bílá (RGBW) a jejich libovolných kombinací, tedy nastavení 
libovolné barvy včetně saturace bílé 

 Regulace teploty chromatičnosti bílého osvětlení (CCT) od teplé bílé (2700K) po studenou bílou (6500K) 

 Režimy automatické dynamické změny barev (9 módů) 

 Tlumené noční osvětlení (režim „NightLight“) 

 Zpožděné plynulé vypnutí s funkcí „Soumrak“ – během 1 minuty nebo 10 minut 

 Paměť posledního stavu před vypnutím osvětlení 
 

3. Pokyny k instalaci 

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 regulátoru osvětlení FUT045A: 

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

Vhodný typ napájecího zdroje DC12V nebo 24V je nutné zvolit dle použitého typu a množství (délky) připojeného 
LED pásku. 
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Zapojení RGBW-CCT pásku 
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Napájecí zdroj 

DC12V nebo 24V -(0)V AC230V 

+VDC 

+VDC 

Teplá bílá 

Studená bílá 

+VDC 



V případě připojení LED pásku RGBW nebo RGB a samostatného bílého LED pásku bez rozlišení čipů teplé a 
studené bílé (CCT) je třeba propojit výstupní svorky WW a CW a na ně napojit katodu bílého svitu. 
Při ovládání a nastavování svitu pak bude funkční vše kromě nastavení teploty chromatičnosti bílého světla. 

V případě připojení LED pásku RGB pak zůstanou výstupní svorky WW a CW zcela volné a ovládání bílého svitu 
nebude vůbec funkční. 
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Označení jednotlivých svorek na horní straně regulátoru osvětlení FUT045A je následující: 

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

Na výstupu: 
Na výstupu (OUT): 
WW  Katoda (mínusový vodič) LED pásku pro teplou bílou 
CW  Katoda (mínusový vodič) LED pásku pro studenou bílou 
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 120x SMD2835-CCT / 10W (2x 415mA) / m 50mm 13,5m 

DC12V 120x SMD2835-CCT / 20W (2x 830mA) / m 50mm 6,7m 

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

DC12V 120x SMD2835 / 10W (830mA) / m – bílý pásek 25mm 6,7m 

DC12V 120x SMD2835 / 20W (1660mA) / m – bílý pásek 25mm 3,5m 

DC12V 60x SMD5050-RGBW / 18W (4x380mA) / m 50mm 15m 

DC24V 120x SMD2835-CCT / 10W (2x 208mA) / m 100mm 27m 

DC24V 120x SMD2835-CCT / 20W (2x 415mA) / m 100mm 13,5m 

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

DC24V 120x SMD2835 / 10W (415mA) / m – bílý pásek 50mm 13,5m 

DC24V 120x SMD2835 / 20W (830mA) / m – bílý pásek 50mm 6,7m 

DC24V 60x SMD5050-RGBW / 18W (4x190mA) / m 100mm 30m 

DC24V 60x SMD5050-RGBW-CCT / 20W (5x180mA) / m 100mm 30m 

 
V případě potřeby napojení většího objemu LED pásků s větší proudovou zátěží na tento typ regulátoru osvětlení 
je nutno systém rozdělit na více částí a zapojit na více regulátorů FUT045A, které se napárují na společný dálkový 
ovladač. 
 

4. Aplikace baterií do dálkového ovladače 

Dvě baterie typu AAA 1,5V vložte do lůžka pod víčkem na zadní straně dálkového ovladače. Víčko lze sejmout 
vysunutím ve směru šipky. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Dbejte na správnou polaritu baterií 
při jejich vkládání (ta je zřetelně 
vyznačena přímo v lůžku pro baterie) 



5. Pokyny k obsluze, popis funkcí 

Tlačítka na dálkovém ovladači mají následující funkčnost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulátor barev osvětlení FUT045A se ovládá výhradně pomocí dálkového ovladače. Dálkový ovladač funguje 
dotykově (dotykem lidského prstu) a není třeba funkce ovládat silným stiskem. 

Dálkový ovladač pak ovládá takové osvětlení, jaké je připojeno na daný regulátor, dle následujícího popisu. 
Pokud nejsou připojeny všechny typy čipů (LED pásek RGBW-CCT), jsou pochopitelně některé funkce a režimy 
osvětlení potlačeny a některá tlačítka na dálkovém ovladači jsou nefunkční. 

 

 

 

 

ON Zapnutí osvětlení OFF Vypnutí osvětlení 

MODE Aktivace a 
přepínání automatických 
dynamických režimů M1 
až M9 dle tabulky níže 

BAREVNÝ PRSTENEC pro rychlé 
nastavení libovolné barvy 
statického barevného osvětlení 

BRIGHTNESS ŠKÁLA pro nastavení 
intenzity statického osvětlení 

 

Rychlá volba statického bílého svitu 
 

SPEED- 
Snižování rychlosti změny 
v režimech automatické 
dynamické změny barev 
60s 
Zpožděné plynulé vypnutí 
během 1 minuty 

Rychlá volba statického 
rudého svitu 
 

SPEED+ 
Zvyšování rychlosti změny 
v režimech automatické 
dynamické změny barev 
10min 
Zpožděné plynulé vypnutí 
během 10 minut 

SATURAČNÍ + CCT ŠKÁLA  
pro přidávání bílého světla do 
barevného osvětlení a 
pro nastavení teploty 
chromatičnosti bílého 
osvětlení 
 

 

Rychlá volba statického modrého svitu 
 

Rychlá volba statického zeleného svitu 
 



Na regulátor osvětlení FUT045A je možno napojit: 

 Pouze bílý CCT LED pásek (funguje pouze ovládání teploty chromatičnosti bílého svitu) 

 Pouze barevný RGB LED pásek (funguje pouze ovládání barev dekorativního osvětlení) 

 Barevný + bílý RGBW LED pásek – Výhodou RGBW systému je možnost použití jak barevného dekorativního 
osvětlení, tak bílého osvětlení daného prostředí, a to současně i nezávisle na sobě. RGBW LED pásky se 
dodávají s bílou barvou studenou, přirozenou, nebo teplou 

 Barevný + bílý RGBW-CCT LED pásek – Nejvyšším stupněm nastavení je možnost nastavení kromě 
barevného osvětlení i teploty chromatičnosti bílého osvětlení; k tomuto jsou zapotřebí speciální LED pásky 
RGBW-CCT nebo kombinace LED pásků RGB a CCT 

 
Zapnutí a vypnutí osvětlení 

Krátkým stiskem tlačítka ON ve vypnutém stavu se aktivuje poslední stav osvětlení před zhasnutím tlačítkem OFF. 

Po vypnutí osvětlení a znovuzapnutí tlačítky ON a OFF na dálkovém ovladači nebo při odpojení napájecího 
napětí si regulátor pamatuje poslední nastavenou intenzitu a režim osvětlení před vypnutím; po zapnutí budou 
tedy intenzita i barva či režim osvětlení stejné, jako před vypnutím. 

Vlastností regulátoru osvětlení FUT045A je, že po odpojení napájecího napětí (například při výpadku) i ve 
vypnutém stavu tlačítkem ON a jeho opětovném připojení se automaticky připojený LED pásek rozsvítí ve stejném 
nastavení (režimu a intenzitě) statického nebo dynamického osvětlení, jako byl nastaven při posledním používání. 

V kterémkoliv režimu statického svitu lze provést zpožděné vypnutí s funkcí „Soumrak“. Stiskem tlačítka S-/60s 
plynule pohasne osvětlení během 60 sekund, stiskem tlačítka S+/10min plynule pohasne osvětlení během 10 minut. 

 
Statický bílý svit 

Stiskem a přidržením tlačítka OFF ve vypnutém stavu se aktivuje slabý svit bílou barvou (10% maximální 
intenzity) – to je takzvaný „NightLight režim“ pro orientační noční osvětlení. 

Bílé osvětlení se aktivuje tlačítkem W. Přejetím prstu po CCT ŠKÁLE lze kdykoliv při bílém osvětlení plynule 
nastavit požadovanou teplotu chromatičnosti od teplé bílé (3000K) po studenou bílou (6000K). Nastavení teploty 
chromatičnosti funguje pochopitelně za předpokladu připojení CCT LED pásku, jinak bude teplota chromatičnosti 
stále stejná, daná typem připojeného LED pásku. 

U statického bílého osvětlení lze plynule nastavit intenzitu osvětlení pomocí dotykové BRIGHTNESS ŠKÁLY. 

 
Statický barevný svit 

Na BAREVNÉM PRSTENCI dálkového ovladače lze jednoduše a rychle navolit libovolně požadovanou barvu 
osvětlení a jeho dotykem se vyskočí z kteréhokoliv jiného režimu. 

Je možné rovněž provést rychlou volbu rudého osvětlení (tlačítkem R), zeleného osvětlení (tlačítkem G), nebo 
modrého osvětlení (tlačítkem B). 

V režimu barevného osvětlení se dotykem nebo přejetím prstu na SATURAČNÍ ŠKÁLE plynule přidává bílý svit 
k barevnému osvětlení – nastavuje se tzv. nasycení barev. 

U statického barevného osvětlení lze plynule nastavit intenzitu osvětlení pomocí dotykové BRIGHTNESS ŠKÁLY. 

 
Režimy automatické dynamické změny barev 

Regulátory barev osvětlení řady FUT jsou vybaveny devíti režimy automatické dynamické změny. Režim č. 1 se 
aktivuje a následně se postupně skáče na dalších 8 režimů tlačítkem M (Mode=Režim). 

Ve všech dynamických režimech lze nastavit rychlost změny barev pomocí tlačítek S+ a S- (Speed=Rychlost). 
Kromě módu č.2 a č.9 lze pro dynamické režimy nastavit na BRIGHTNESS ŠKÁLE i jas (intenzitu) osvětlení. 

Z kteréhokoliv režimu automatické dynamické změny barev lze kdykoliv vyskočit do statického svitu dotykem 
prstu na BAREVNÉM PRSTENCI (aktivace barevného svitu), nebo tlačítkem W (aktivace bílého svitu). 



Tabulka předvolených režimů (módů) statického svitu a automatické dynamické změny barev: 

Předvolba: Funkce: 

M 1 Sedmibarevná plynulá změna – plynulé prolínání všech barev 

M 2 Plynulé rozsvěcování a pohasínání bílé (v teplotě chromatičnosti bílé dle předchozího nastavení) 

M 3 Střídavé rozsvěcování a pohasínání – Rudá-Zelená-Modrá 

M 4 Sedmibarevná skoková změna – Bílá-Rudá-Zelená-Modrá-Žlutá-Fialová-Azurová 

M 5 DISCO – nahodilá skoková změna všech barev 

M 6 Rudá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

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

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

M 9 Bílá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí (v teplotě chromatičnosti bílé 
dle předchozího nastavení) 

 

 

6. Nastavení a spárování dálkového ovladače s regulátorem barev osvětlení 

Standardně je dodáván každý regulátor barev osvětlení FUT045A s jedním dálkovým ovladačem. 

Na každý regulátor FUT045A lze přihlásit až 4 dálkové či nástěnné ovladače níže uvedených typů a naopak na 
jeden dálkový ovladač lze napárovat (přihlásit) více regulátorů FUT045A. Všechny pak budou současně reagovat 
na pokyny z dálkového ovladače. 

Spárování dálkového ovladače s regulátorem barev osvětlení FUT045A se provede následujícím způsobem: 

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

 Zapněte (připojte) napájecí napětí a ihned na to 3x po sobě stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači 

 Osvětlení (připojený LED pásek) se dvakrát rozsvítí zelenou barvou – tím je signalizováno úspěšné 
spárování regulátoru s dálkovým ovladačem 

Odhlášení dálkového ovladače od regulátoru barev osvětlení FUT045A se provede následujícím způsobem: 

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

 Zapněte (připojte) napájecí napětí a ihned na to stiskněte 5x po sobě tlačítko ON na dálkovém ovladači po 
dobu 3 sekundy 

 Osvětlení (připojený LED pásek) devětkrát problikne rudou barvou – tím je signalizováno úspěšné 
odhlášení dálkového ovladače 

Připojitelné typy ovladačů: 

 Dálkové ovladače FUT092, FUT088 

 Nástěnné ovladače B4, T4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



7. Automatický přenos řídícího signálu z ovladače 

Jednotlivé regulátory osvětlení FUT045A automaticky přenáší řídicí signál mezi sebou, a to na vzdálenost až 30m 
(vzdálenost se zkracuje s počtem stěn a jiných překážek). Tím je možné znásobit dosah ovládání z dálkového 
ovladače. Současně se všechny regulátory ve vzájemném dosahu mezi sebou a s ovladačem automaticky 
synchronizují. 

 

FUT045A FUT045A FUT045A FUT045A 


