
Português

Manual do Utilizador CROWN AC120
(Embalagem individual)



Os efeitos de iluminação RGB saturados e endereçáveis e o 

nosso design modular patenteado tornam este belo ventilador 

de pressão estática simples de instalar. O CROWN AC120 possui 

características inovadoras para maximizar o fluxo de ar e manter 

o equipamento refrigerado.

História do produto



Conteúdo da embalagem
A    1.  Ventilador CROWN AC120 x 1

B    2.  Parafusos x 4

C    3.  Cabo Y RGB endereçável 

            (ligação da placa principal ao ventilador) 800 mm x 1 

D    4. Fio de ligação longo de 6-6 pinos

            (ligação de ventilador a ventilador) 1000 mm x 1 

E    5.  Fio de ligação curto de 6-6 pinos

            (ligação de ventilador a ventilador) 100 mm x 1 

F    6.  Conector de 3 pinos x 1

A      x1

F      x1

E      x1

D      x1

C      x1

B      x4

*O cabo endereçável incluído apenas poderá ser utilizado com uma placa principal com 
conectores RGB endereçáveis. Certifique-se de que a sua placa principal suporta iluminação 
RGB endereçável.



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

2.  Utilize o fio de ligação longo/curto de 6-6 pinos para 

      ligar os ventiladores antes de os instalar na caixa do PC 

      e monte-os nas respetivas áreas.

3.  Utilize o cabo Y RGB endereçável para ligar o ventilador à 

      placa principal. Utilize o conector RGB de 3 pinos a um 

      conector RGB endereçável, e o conector de ventilador de 

      4 pinos a um conector de ventilador da placa principal. 

4.  Utilize o conector do cabo Y RGB endereçável de 6 pinos 

      para ligar o primeiro ventilador.
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Resolução de problemas

Observações

Se o seu ventilador não funcionar corretamente, execute as
instruções indicadas em seguida:

1.   Verifique a alimentação do seu sistema.

2.   Certifique-se de que todos os conectores estão 

       corretamente ligados.

1.  Instale o ventilador de acordo com as nossas instruções.

2.  Quando armazenar o ventilador, mantenha-o afastado de 

      temperaturas elevadas. Mantenha-o afastado de 

      equipamentos, tais como aquecedores, que possam 

      produzir temperaturas elevadas.

5.  Se adicionar mais ventiladores CROWN AC140, inicie 

      a partir do passo 4 para ligar a outros ventiladores.
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(*Quando ligar mais de 5 ventiladores, utilize outro cabo Y RGB endereçável para ligar 6 ou 
 mais ventiladores.)



3.  Não coloque quaisquer objetos no rotor.

4.  Não modifique os fios ou conectores fornecidos pela InWin.

5.  Não toque nas lâminas do ventilador quando o mesmo 

      estiver a funcionar.

6.  Utilize o seu ventilador apenas na caixa do computador.

7.  Mantenha este produto afastado de quaisquer líquidos.



Especificações

*As especificações poderão variar de acordo com a região.

Nome do produto
Número de peça

Tamanho do ventilador
Material
Tensão nominal
Potência nominal
Corrente nominal
Tensão nominal RGB 
endereçável
Potência nominal RGB 
endereçável
Corrente nominal RGB 
endereçável
Modo de velocidade 
(PWM)/ Nível de ruído
Fluxo de ar 
Pressão de ar
LED 
Conector do ventilador
Nível de ruído
Tipo de rolamento
Tempo de vida útil
Peso líquido
Dimensão da 
embalagem (A x L x C)
Garantia

CROWN AC120
Embalagem individual - 
AC120FAN-1PK
Embalagem dupla - 
AC120FAN-2PK
120 x 120 x 25mm
PBT, PC
DC 12V
2.16W
0.18A
DC 5V

1.5W

0.3A

PWM 500 a 1600 R.P.M /
14,7 a 28,3dB(A)
53.08 CFM
1.87mm/ H2O
RGB endereçável
6 pinos modular
28,3 dB(A) máx.
Long Life Sleeve Bearing
60,000 hrs/ 40℃
141g
195 x 140 x 33 mm (Embalagem individual)
195 x 140 x 65 mm (Embalagem dupla)
2 anos




