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User Manual

1- General Explanations

1.1. Symbols and General Safety Explanations

Read this User Manual carefully before using ARGETRON Aida PWM Repeater. 
Subject to modification without prior notice. Typographical and other errors do not jus-
tify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual part.

© 2022 ARGETRON Ltd Sti. All rights reserved.

For your personal safety, to avoid misuse and installation, read the safety instructions 
carefully before assembly. Keep this manual where users can reach.

This symbol is used to alert you to possible damage.

This symbol is used to inform you about the installation and 
device.

Make sure that the dry, moisture free, electrical installation precautions are provided 
for the assembly and installation.

Since your product is IP20, you should only use it in dry environments. Make sure 
that the product is kept away from humid environments and does not meet water or 
other liquids.

Aida PWM Repeater v1.0
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Connect the Voltage, Data and Led control cables while there is no 
power.

Use our device with SELV Class 2 certified power supplies.

The length of each cable connected to the device should be 30 
meters maximum.

The product works with 12-48 DC Volts. For the safety of the device 
and your safety, please do not use any other voltage source.

The device is not suitable for unauthorized intervention. All repair 
authorization of the device is the responsibility of the manufacturer.

1.2. Warranty

The device has a 3 year limited manufacturer's warranty. This warranty, which covers 
structural defects of the device, material defects and manufacturing defects, will be 
void if the product's cover is opened. If you think the device is malfunctioning, please 
contact your local distributor. For details, please visit www.argetron.com.

User Manual
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1.3. Disposal

The proper disposal of packing materials and of the device is the responsibili-
ty of the respective user. This electrical device and its accessories need to 
be disposed of properly. Do not throw the device into normal trash or house-
hold waste. Please recycle packaging material whenever possible.

User Manual
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1.4. Support

For technical questions, installation problems and repairs, please contact the address 
below.

ARGETRON Ltd. Sti.
İkitelli O.S.B. Bedrettin Dalan Bulvarı Metro AVM. B Block Floor:1 No:27
Basaksehir/Istanbul/Turkey
www.argetron.com - info@argetron.com
+90 212 4070181

1.5. Certificate



All cables should be connected without power.

If you need long data cable distances, please decide to carry data 
over long distances after a technical expert examines the cable volt-
age drop and electrical noise that may occur in the lines.
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2- Installation

The assembly process of the product starts with fixing the case with screws, ends 
with the assembly of dmx data cables, led cables and finally the power supply.

2.1. PWM Connection

Make the connection of the device that will generate PWM data from the 5 pin "PWM 
Input" section.

5 pin terminal inputs consist of R, G, B, W, + pins.

The higher you use the cross section of the PWM cable, the small-
er the voltage drop will be and the PWM signal will be carried over 
very long distances. With 24 volt PWM signal, you can carry your 
signal comfortably with a 0.75mm cable at distances of 200 
meters.

User Manual
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2.2. Power Supply Connection

Argetron Aida PWM Repeater has a wide input voltage value in the range of
12Vdc-48Vdc. Do not apply DC Voltage outside of this range. There is a 2 pin terminal 
to connect the power supply. In case of reverse connection, the device will not 
operate.
Use SELV Class 2 compliant power supply

AC voltage of the device is not suitable.

2.3. Connection of LED strings

‘‘Argetron Aida PWM Repeater” has up to 4 outputs driven by PWM method.

Use led arrays with the product whose current setting is made on itself. As products 
that can be used, Lesdbar, RGB Flexable LED etc…

The output voltage of the device is the same as the supply voltage. Energize the 
device with a power source suitable for the supply voltage of the LED arrays to be 
used.

If 12 Vdc LED Bar will be used, (There is an array of 3 LEDs in series) use a 12 Vdc 
power supply.
If 24 Vdc LED Bar will be used, (There is an array as 6 LEDs in series) use a 24 Vdc 
power supply.
If 36 Vdc LED Bar will be used, (There is an array of 9 LEDs in series) use 36 Vdc 
power supply.
If 48 Vdc LED Bar will be used, (There is an array of 12 LEDs in series) use 48 Vdc 
power supply. 

If you have such a need, please visit www.argetron.com and see our 
Constant Voltage output DMX receiver / decoder models for you.

The device cannot be used to adjust the current of the LEDs.

User Manual
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Power Supply 12-48 Vdc
2 Pin screwable
Terminal plug

Output Capacity 3A max from each channel

Power Consumption < 1 Watt

Interfaces •   Up to 1x5 pin screwable terminal
plug for PWM input
•   Up to 1x5 pin screwable terminal
plug constant voltage PWM output

Operating Temperature -20...+50 C

Storage Temperature -20...+70 C

Operating/Storage Hum. 0 ... 80% (Non-condensing)

Dimensions (WxHxD) 160 x 22,4 x 41,6 mm
Weight 63 gr

Case Non-conductive, non-flammable

Mounting Wall mounting

Protection Class Ip20
Electrical Safety Selv

Operating Temperature

Aida PWM RepeaterProduct ID

3- Technical specifications
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Certificate CE
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4- Technical Drawing
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5- Connection Diagrams
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6- Product Features

6.1. General characteristics

The Aida PWM Repeater is designed for RGB and RGBW led bar applications, due 
to the need for the LEDs not to be driven from a single PWM signal generator in 
projects with large quantities due to the capacity limits of the power supply and the 
PWM generator. It receives the PWM signal as data and provides synchronous driving 
of new LED bars with the power obtained from a new power source.

It is offered for sale in two different alternatives as RGB and RGBW.

Due to its PWM outputs, you can safely drive your Single color, RGB, RGBW Led 
bars working with constant voltage.
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If you are using the product in a closed area, make sure that the tem-
perature of the product at Tc temperature does not exceed 75 C.

Aida PWM Repeater v1.0
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Kullanım Kılavuzu

1- Genel Açıklamalar

1.1. Semboller ve Genel Güvenlik Açıklamları

ARGETRON Aida PWM Repeater'ı kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu dikkatlice 
okuyun. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yazım hataları ve diğer hatalar her-
hangi bir tazminat talebini haklı çıkarmaz. Tüm boyutlar gerçek bir parça kullanılarak 
doğrulanmalıdır. 

© 2022 ARGETRON Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.

Kişisel emniyetiniz, hatalı kullanım ve kurulumlardan korunmak için montaj öncesinde 
güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzu kullanıcıların ulaşabileceği 
yerde saklayınız.

Bu sembol sizi muhtemel bir hasara karşı uyarmak için kullanılır.

Bu sembol size kurumun ve cihaz hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Montaj ve kurulum için kuru, nemsiz, elektrik tesisat önlemleri alınmış koşulların 
sağlandığından emin olunuz.

Ürününüz IP20 olduğundan dolayı sadece kuru ortamlarda kullanmalısınız.  Ürünün 
nemli ortamlardan uzak tutulduğuna ve su veya diğer sıvılar ile temasının olmadığına 
emin olunuz.

Aida PWM Repeater v1.0
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Kullanım Kılavuzu

Gerilim, Data ve Led kontrol kablolarını enerji yok iken bağlayınız.

Cihazımızı SELV Sınıf 2 sertifikalı güç kaynakları ile beraber kullanınız.

Cihaza bağlanan her kablonun uzunluğu maksimum 30 metre olmalıdır. 

Ürün 12-48 DC Volt ile çalışmaktadır. Cihazın ve kendi emniyeti için 
lütfen başka bir gerilim kaynağı kullanmayınız.

Cihaz yetkisiz kişilerin müdahalesine uygun değildir. Cihazın tüm 
tamir sorumluluğu üretici sorumluluğundadır.

1.2. Garanti

Cihazın 3 yıl sınırlı üretici garantisi bulunmaktadır. Cihazın yapısal hataları, malzeme 
hatası ve üretim hatalarını kapsayan bu garanti ürünün kapağı açılırsa geçersiz olacaktır. 
Cihazın arızalandığını düşünüyorsanız lütfen yerel dağıtıcınız ile temasa geçiniz. 
Detaylar için lütfen www.argetron.com u ziyaret ediniz. 

Aida PWM Repeater v1.0
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Kullanım Kılavuzu

1.3. Geri Dönüşüm

Ambalaj malzemelerinin ve cihazın uygun şekilde imha edilmesi kullanıcının 
sorumluluğundadır. Bu elektrikli cihaz ve aksesuarlarının uygun şekilde atıl-
ması gerekir. Cihazı normal çöp veya evsel atıkların içine atmayın. Lütfen am-
balaj malzemesini mümkün olduğunca geri dönüştürün.

Aida PWM Repeater v1.0

1.4. Destek

Teknik sorular, montaj sorunları ve tamir ile ilgili lütfen aşağıdaki adres ile temas 
kurunuz.

ARGETRON Ltd. Sti.
İkitelli O.S.B. Bedrettin Dalan Bulvarı Metro AVM. B Blok Kat:1 No:27 
Başaksehir/İstanbul/Türkiye
www.argetron.com - info@argetron.com
+90 212 4070181

1.5. Sertifika



Tüm kabloların bağlantısını enerji yok iken yapılmalıdır.
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Kullanım Kılavuzu

2- Montaj

Ürünün montaj süreci kasanın vida ile sabitlenmesi ile başlar; Dmx data kabloların, 
led kablolarının ve en sonunda güç kaynağının montajıyla sona erer.

2.1. PWM Bağlantısı

PWM data üretici olan cihazın bağlantısını 5 pinli “PWM Input” bölümünden yapınız. 

5 pin terminal girişi R,G,B,W,+  pinlerinden oluşur.

PWM kablosunun kesitini ne kadar yüksek kullanırsanız gerilim 
düşümü o kadar küçük olacaktır ve çok uzun mesafelere PWM 
sinyali rahatça taşınacaktır. 24 voltluk PWM sinyali ile 0.75mm bir 
kablo ile 200 metrelik mesafelerde sinyalinizi rahatça taşıyabilirsiniz.

Uzun data kablosu mesafelerine ihtiyacınız var ise lütfen teknik bir 
uzmanın kablo gerilim düşümü ve hatlarda oluşabilecek elektriksel 
gürültüler hakkında inceleme yapmasından sonra uzun mesafelerde 
data taşımaya karar veriniz. 

Aida PWM Repeater v1.0
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Böyle bir ihtiyacınız var ise lütfen www.argetron.com u ziyaret ediniz 
ve size uygun sabit akım çıkışlı Thory PWMtoCC Driver modellerimize 
bakınız.

Cihaz ledlerin akımını ayarlamak için kullanılamaz.

2.2. Güç kaynağı bağlantısı

“Argetron Aida PWM Repeater” 12Vdc-48Vdc aralığında geniş bir giriş gerilim değerine 
sahiptir. Bu aralık dışında DC Gerilim uygulamayınız. Güç kaynağını bağlamak için 2 
pinli terminal bulunmaktadır. Ters bağlantı durumunda cihaz çalışmayacaktır. 
SELV Sınıf 2 uyumlu güç kaynağı kullanınız.

Cihaz AC gerilimi uygun değildir.

2.3. LED dizilerinin bağlantısı

“Argetron Aida PWM Repeater” 4 adete kadar PWM metodu ile sürülen çıkışa sahiptir. 

Ürün ile beraber akım ayarı kendi üzerinde yapılmış led dizileri kullanınız. Kullanılabilecek 
ürünler olarak Ledbar, RGB Flexable LED v.b. ….  

Cihazın çıkış gerilimi, besleme gerilimi ile aynı olduğundan kullanılacak Led ürününün 
besleme gerilimine uygun bir güç kaynağı ile cihazı enerjilendiriniz.

12 Vdc LED Bar kullanılacak ise (3 led seri olarak bir dizilim vardır) 12 Vdc güç kaynağı 
kullanınız.
24 Vdc LED Bar kullanılacak ise (6 led seri olarak bir dizilim vardır) 24 Vdc güç kaynağı 
kullanınız.
36 Vdc LED Bar kullanılacak ise (9 led seri olarak bir dizilim vardır) 36 Vdc güç kaynağı 
kullanınız.
48 Vdc LED Bar kullanılacak ise(12 led seri olarak bir dizilim vardır) 48 Vdc güç kaynağı 
kullanınız.

Kullanım Kılavuzu

Aida PWM Repeater v1.0
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Kullanım Kılavuzu

Giriş Voltajı 12-48 Vdc
2 Pin
Vida bağlantı klemens

Çıkış Kapasitesi Her kanaldan maksimum 3A

Güç Tüketimi < 1 Watt

Bağlantı Arayüzü •   1x 5 pin (Maksimum) vidalı bağlantı
klemens PWM (Giriş)
•   1x5 pin (Maksimum) vidalı bağlantı
klemens sabit voltaj PWM (Çıkış)

Çalışma Sıcaklığı -20...+50 C

Depolama Sıcaklığı -20...+70 C

Çalışma/Depolama Nemi 0 ... %80 (Yoğuşmasız)

Boyutlar (GxYxD) 160 x 22,4 x 41,6 mm
Ağırlık 63 gr

Gövde Yalıtkan, yanmaz

Montaj Duvar montaj

Koruma Sınıfı Ip20

Sertifika CE

Elektriksel Güvenlik Selv

Aida PWM RepeaterÜrün Kodu

3- Teknik Özellikler

Aida PWM Repeater v1.0
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Kullanım Kılavuzu

4- Teknik Çizim

Aida PWM Repeater v1.0
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Kullanım Kılavuzu

5- Bağlantı Şekilleri

Aida PWM Repeater v1.0
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6- Ürün Özellikleri

6.1. Genel Özellikler

Aida PWM Repeater, RGB ve RGBW led bar uygulamalarında, güç kaynağı ve PWM 
üreticinin kapasite sınırlarından dolayı büyük metrajlardaki projelerde ledlerin tek bir 
PWM sinyalini üreten kontrol cihazından sürülememesi ihtiyacından dolayı tasarlan-
mıştır. PWM sinyalini data olarak alıp, yeni bir güç kaynağından elde ettiği güç ile yeni 
led barların senkron bir şekilde sürülmesi sağlar.

RGB ve RGBW olmak üzere iki farklı alternatif ile satışa sunulmuştur. 

Sahip olduğu PWM çıkışları sayesinde sabit Voltaj ile çalışan Tek renk, RGB, RGBW 
Led barlarınızı güvenle sürebilirsiniz.

23

Kullanım Kılavuzu

Eğer ürünü kapalı bir alanda kullanıyorsanız ürünün Tc sıcaklık nok-
tasındaki ısının 75 C geçmemesine özen gösteriniz.

Aida PWM Repeater v1.0


