
Inkopplingsschema

Tekniska egenskaper

Märkspänning

Egenförbrukning

230V~ 50Hz

3VA

Reglering

Mått

Vikt

Drifttemperatur

Förvaringstemperatur

Kapslingsklass

Tillverkningsstandard

Glöd och halogenlampor 230V (R) 15 - 400W

Återfjädrande tryckknapp
(Max 3st med glimlampa)

45 x 45 x 12mm

40g

0ºC ~ +40ºC

-30ºC ~ +70ºC

IP20 enligt UNE 20324

EN 60669-2-1
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Induktiva transformatorer (L)* 20 - 250W

Kapacitiva transformatorer (C)** 15 - 400W

UNIVERSELL DOSDIMMER
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UNIVERSELL DOSDIMMER

* = Nolledare behöver endast anslutas om induktiva laster ansluts.

** = Elektroniska transformatorers egenförbrukning på 2% måste räknas in, så det är bara möjligt att ansluta

      upp till 7st elektroniska transformatorer på 50W med total effekt på 350W.

Beskrivning
Universell dosdimmer för R-, L- och C-laster:
   - Glöd och halogenlampor 230V (R).
   - Induktiva transformatorer (L)*.
   - Kapacitiva transformatorer (C)**.

     * = Nolledare behöver endast anslutas om induktiva laster ansluts.

     ** = Elektroniska transformatorers egenförbrukning på 2% måste räknas in, så det är bara möjligt att

            ansluta upp till 7st elektroniska transformatorer på 50W med total effekt på 350W.

Automatisk avkänning av lasttyp och om det är framkants- eller bakkantsreglering.

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

Dosdimmern regleras med en eller flera återfjädrande tryckknappar.

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

Inkoppling

1 - Slå ifrån spänningen.

2 - Installera dosdimmern enligt inkopplingsschemat.

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

4 - Automatisk avkänning av lasttyp indikeras genom att det tänds upp och släcks igen efter några
     sekunder.

5 - 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
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Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!
Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!
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