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Beskrivning
Dosdimmer utvecklad speciellt för dimbara LED-ljuskällor. Passar till:

   - LED1: Dimbara 230V LED-ljuskällor/drivdon som är framkantsreglerade (Leading edge).

   - LED2: Dimbara 12V LED-ljuskällor via elektronisk transformator med t.ex. sockel GU5,3.
   - LED2: Dimbara 230V LED-ljuskällor/drivdon som är bakkantsreglerade (Trailing edge).
   - LED2: 230V glödljus/halogen (Resistiv last).
   - LED2: Elektroniska transformatorer (Kapacitiv last).

Dosdimmern är endast 12mm i tjocklek, för installation i apparat-, kopplings-, eller takdosor.

Dosdimmern regleras med en eller flera återfjädrande tryckknappar.

Ställ in önskad position med inställningsvredet för framkantsreglering (LED1) eller bakkantsreglering
(LED2). Det är mycket viktigt att ställa in vredet på rätt position för att undvika att dosdimmern eller den
anslutna lasten går sönder.

Dosdimmern har skydd mot överbelastning och kortslutning. Den har även ett termiskt temperaturskydd
som sänker ljusnivån eller stänger av dosdimmern i händelse av överhettning.

Med (MEM) eller utan (NO MEM) minnesfunktion för senaste ljusnivå. Om matningsspänningen
försvinner, t.ex. vid ett strömavbrott, startar dosdimmern som frånslagen vid spänningssättning.

Dosdimmern har en potentiometer (LED1 eller LED2) för att ställa in högsta eller lägsta ljusnivå, för att
undvika att den anslutna lasten ger intryck av att vara släckt eller att flimmer uppstår på den lägsta
ljusnivån.

Inkoppling

1 - Slå ifrån spänningen.

2 - Ställ in önskad position på inställningsvredet: LED1 eller LED2, och lägsta ljusnivå.

3 - Installera dosdimmern enligt inkopplingsschemat.

4 - Kontrollera att allt är korrekt anslutet, slå sedan till spänningen.

5 - Tänd den anslutna lasten med ett kort tryck på tryckknappen och tryck sedan konstant en längre stund
     för att nå den lägsta ljusnivån. När lägstanivå nås, släpp knappen och kontrollera att lamporna lyser
     och inte flimrar. Vrid annars potentiometern (LED1 eller LED2) till en flimmerfri ljusnivå.

6 � Dosdimmern är nu klar för användning.

Användning
Ett kort tryck tänder den anslutna lasten på högsta nivå (NO MEM) eller på den ljusnivån det var vid
senaste släckning (MEM).

Konstanta tryck höjer eller sänker ljusstyrkan.

För att släcka den anslutna lasten, tryck kort igen.
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Exempel: Ersätta trappströmställare med dosdimmer
och återfjädrande tryckknapp

Märkspänning 230V~ 50/60Hz

Egenförbrukning 2VA

Lägsta ljusnivå

Reglering

Mått

Vikt

Drifttemperatur

Förvaringstemperatur

Kapslingsklass

Tillverkningsstandard

LED1: 230V LED-ljuskällor/drivdon (Framkant)

LED2: 12V LED-ljuskällor (via elektronisk transformator) (*)

4W ~ 100W

Justerbar

Återfjädrande tryckknapp
(Max 3st med glimlampa)

45 x 45 x 12mm

23g

1 ljuskälla per trafo
och max. 6 trafos (300W)

0ºC ~ +40ºC

-30ºC ~ +70ºC

IP20 enligt UNE 20324

EN 60669-2-1

Passar för... Dimbara LED-ljuskällor
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(*) 
Se de tekniska specifikationerna för respektive LED-ljuskälla som används.

LED2: 230V LED-ljuskällor/drivdon (Bakkant) 4W ~ 200W

LED2: 230V glödljus/halogen 4W ~ 400W

LED2: Elektroniska transformatorer 4W ~ 300W (max. 6 trafos x 50W
eller 3 trafos x 100W)

Etman AB
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