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Informações do vídeo do 
produto

Vídeo do produto da série Luna

Vídeo de instalação da série Luna 



O brilho da lua
A ventoinha de alto desempenho Luna AL120 da 
InWin, com ARGB, não só irá manter o PC fresco 
com um fluxo de ar até 82,96 CFM como também, 
graças às suas nove lâminas brancas em forma 
de meia-lua, as suas luzes ARGB resplandecerão 
com brilho e cores impressionantes, enaltecendo a 
beleza da máquina. 



Pacote Triplo
1. Ventilador Luna AL120 x 3
2. Parafuso x 12
3. Controlador ARGB de um clique v1.1 x 1

Pacote Único
1. Ventilador Luna AL120 x 1
2. Parafuso x 4

Conteúdo dentro 
da Embalagem



Cabo RGB endereçável da fan, Cabo Y 
RGB endereçável

Apenas para embalagem tripla

Cable de ventilador RGB direccionable 

Cable en Y RGB direccionable

G
N

D
K

E
Y

D 5V
+

GND
KEY
D
5V+

Informações de 
cabos

Contrôleur RGB
addressable v1.1



Instalação

1. Certifique-se de que a alimentação está 
desligada. 

2. Instale as fans dentro da caixa do PC nas 
áreas que lhe estão destinadas.

3. O cabo da fan e o cabo Y RGB endereçável 
devem ser ligados às respectivas fans. Efetue 
a ligação da seguinte forma:

Ligue o cabo Y RGB endereçável da fan ao 
conector RGB endereçável de 3 pinos da placa 
principal. Ligue o cabo da fan ao conector da 
fan da placa mãe.

 Instalar a segunda fan: ligue o cabo Y RGB 
endereçável ao conector RGB endereçável 
de 3 pinos da fan anterior. Ligue o cabo da 
ventoinha ao conector da fan anterior.

4. Instalar a terceira fan: repita o passo
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Motherboard’s 3-pin 
addressable RGB headera

Motherboard’s 
Fan Headerb
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2nd fan’s 
addressable RGB
Y-Cable

2nd fan’s fan 
cable



Installation

*Se a sua placa mãe não suportar um conector 
endereçável, utilize o controlador modular RGB 
endereçável fornecido para ligar o cabo SATA da 
fonte de alimentação e o cabo Y RGB endereçável 
da fan para utilizar os 14 efeitos de iluminação 
diferentes. (Apenas para embalagem tripla)

1st fan’s addressable 
RGB Y Cable

2nd fan’s addressable 
RGB Y Cable

PSU’s 
SATA 
cable

ARGB One-Click 
Controller ver. 1.1

Mantenha pressionado o botão para ligar 
ou desligar a iluminação.
Toque no botão para alterar os modos de 
iluminação.

1 Arco-íris 8 Anel de dois tons

2 LED-Vermelho 9 Transição diagonal

3 LED-Verde 10 Trio LED rotativo

4 LED-Azul 11 Círculo completo

5 LED-Roxa 12 Flow-Red

6 LED-Branco 13 Flow-Green

7 Luz no fundo do túnel 14 Flow-Blue

* A InWin reserva-se o direito de alterar os modos de iluminação.
* Para obter mais instruções de instalação, faça 
   a leitura do código QR abaixo ou veja o vídeo 
   no link do website: https://youtu.be/_S_LLcqe0KI



Resolução de 
Problemas

Se a fan não funcionar corretamente, 
siga as instruções indicadas em seguida:

1. Verifique a alimentação do seu sistema.
2. Certifique-se de que todos os conectores estão 
    corretamente ligados.

Notas Importantes
1. Instale a fan de acordo com as instruções 
    fornecidas.
2. Quando armazenar a ventoinha, não a 
    coloque em locais com temperaturas elevadas. 
    Mantenha-a afastada de equipamentos, 
    tais como aquecedores, que possam produzir 
    temperaturas elevadas.
3. Não coloque quaisquer objetos no rotor.
4. Não modifique os fios ou conectores fornecidos 
    pela InWin.
5. Não toque nas lâminas da fan quando a mesma 
    estiver em funcionamento.
6. Utilize a fan apenas dentro da caixa do 
    computador.
7. Mantenha este produto afastado de quaisquer 
    líquidos.
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* As especificações poderão variar de acordo com a região. 
* Os produtos InWin estão em conformidade com a regulamentação RoHS.

Nome do produto Luna AL120

Quantidade Incluída Pacote Único     Pacote Triplo
Número do modelo IW-FN-AL120-1PK     IW-FN-AL120-3PK

Cores Preto

Tamanho do ventilador 120 x 120 x 25 mm

Material PC, PBT

Tensão nominal DC 12V

Potência nominal 3.96W

Corrente nominal 0.33A
Tensão nominal RGB DC 5V
endereçável 1.5W
Potência nominal RGB 0.3A
Endereçável PWM 400-1800 +/-10% RPM
Corrente nominal RGB 82.96 CFM
Pressão de ar 2.31 mm / H2O
LED RGB endereçável
Conector Cabos não modulares
Conector(M/B) 4-Pin (PWM, 12V), 3-Pin (ARGB, 5V)
Nível de ruído 25 dB(A) (Normal)
Tipo de rolamento Rolamento de Luva Longa Vida

Peso líquido 133 g                                  399 g

Peso bruto 169 g                                         484 g
Dimensão da embalagem
(C x L x A) 185 x 125 x 30 mm     185 x 125 x 82 mm

Garantia 2 anos

Especificações
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