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A Central de comando AC Compact foi desenvolvida em um auto padrão de 
qualidade,composta por Chave Liga / Desliga; Rede AC ( 127 V / 220 V ); Saída RGB / RGBW.

Junto a Central de Comando AC Compact, acompanha Controle Remoto que possui três 
teclas, totalizando cinco funções:

Power: Liga e desliga a Central de Comando AC Compact.
Pause: Funciona na função dimmer, parando na cor desejada com o pause e dando 

andamento apertando-o novamente.
Em caso de perca da configuração do controle ou tenha que configurar um novo 

controle é muito simples, abaixo da chave liga / desliga na lateral da Central de Comando 
encontra-se um botão de pressão ( Push Botton ).

Pressione o botão de pressão ao mesmo tempo pressione a primeira tecla ( Pause ) do 
controle de três teclas por aproximadamente três segundos, seguindo este procedimento a 
primeira função será programada, as demais funções serão programadas automaticamente.

Efeitos: Troca de cores, mudando a sequência de forma Crescente.
Ex: 1ª, 2ª, 3ª.........10ª  para 1ª .
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CENTRAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSÃO DE ENTRADA 127 V / 220 V

TENSÃO DE SAÍDA 12 V

FREQUÊNCIA DO CONTROLE RF 433 Mhz

DIMENSÕES 99 mm x 73 mm x 41 mm

SEQUÊNCIA DE CORES
1ª - Branca 3ª - Verde 5ª - Lilás 7ª - Amarela 9ª Strobo branco

2ª - Vermelha 4ª - Azul 6ª - Cyan 8ª - Dimmer 10ª Strobo cores



ESQUEMA DE LIGAÇÃO
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Rede AC
( 127 V / 220 V ) Rede RGB/RGBW

QUANTIDADE DE REFLETORES

Refletor Acecom RGB 36 8

Refletor Acecom RGB 72 5

Refletor Acecom RGB 108 3

Refletor Acecom RGBW 108 SMD 4

Refletor Acecom Universal Super LED 2

CABO RGB CABO CENTRAL ESQUEMA DE CORES

AZUL AZUL Corresponde ao efeito de luz azul

BRANCO BRANCO Corresponde ao efeito de luz Vermelho

VERDE VERDE Corresponde ao efeito de luz verde

PRETO PRETO Corresponde á tensão 12 V
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Dados do Revendedor:

Dados da Nota Fiscal:

• Antes de utilizar este produto, verifique seu estado de conservação.
• Não instalar quantidade de Refletor acima do indicado no manual, esta ação 
poderá causar danos ao produto e perca da garantia.
• Não instalar a Central de Comando AC Compact em locais molhado e úmidos 
( Casa de maquinas ).
• Nos cabos submersos à água não deixar emendas de forma alguma, pois isto 
ocasionará entrada de água nos Refletores, danificando os mesmos.
• Somente energizar a Central de Comando AC Compact, somente quando todas 

as conexões estiverem corretamente ligadas.

 A empresa Acecom Art. e Lazer, certifica estar entregando em perfeitas condições 
de uso o equipamento referente a este manual. Todo e qualquer defeito de fabricação 

poderá ser reclamado á revenda ou representante autorizado dentro do prazo máximo de 
um ano a contar da data de emissão do comprovante fiscal.
Durante o periodo de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou 
consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a 
existência de defeitos de material ou fabricação, exceto se constatar violação do lacre 
de segurança ou negligência na instalação.
A empresa Acecom Art. e Lazer se dá ao direito de alterar tecnicamente seus produtos 
sem prévio aviso.
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