
Tekniska egenskaperUNIVERSELL DIMMER FÖR DIN-SKENA
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Beskrivning
Universell dimmer för:
  - LED1: Dimbara 230V LED-ljuskällor med t.ex. sockel GU10, E27, E14.
  - LED2: Dimbara 12V LED-ljuskällor via elektronisk transformator med t.ex. sockel GU5,3.
  - LED2: Dimbara 230V LED-drivdon som är bakkantsreglerade och som ansluts på primärsidan.
  - U: Glöd och halogenlampor 230V (R), Induktiva transformatorer (L) och Kapacitiva transformatorer (C).
         Automatisk avkänning av lasttyp och om det är framkants- eller bakkantsreglering.
  - CFL: Dimbara lågenergilampor
Dimmer för montering på DIN-skena. 1modul/bredd 17,5mm.
Dimmern regleras med en eller flera återfjädrande tryckknappar.
Dimmern har minnesfunktion (MEM) för senaste ljusnivå. Om matningsspänningen försvinner, t.ex. vid ett strömavbrott, startar
dimmern som frånslagen vid spänningssättning.
Dimmern har skydd mot överbelastning och kortslutning. Den har även ett termiskt temperaturskydd som sänker ljusnivån eller
stänger av dimmern i händelse av överhettning.
Dimmern har en potentiometer -/+ för att ställa in högsta eller lägsta ljusnivå, för att undvika att den anslutna lasten ger intryck att
vara släckt eller att flimmer uppstår på den lägsta ljusnivån.
Dimmern har Master/Slav-funktion för effektutökning.

Inkoppling

1 - Slå ifrån spänningen.
2 - Ställ in önskad position med inställningsvredet:
       U: R, L, C -laster, automatisk avkänning av lasttyp (ej LED eller CFL).
       LED1: & CFL: Dimbara 230V LED/Lågernergiljuskällor (framkantsreglerade).
       LED2: Dimbara 12V LED-ljuskällor och dimbara 230V LED-drivdon (bakkantsreglering).

Det är mycket viktigt att ställa in vredet på rätt position för att undvika att dimmern eller den
anslutna lasten går sönder.

3 - Installera dimmern enligt inkopplingsschemat.
4 - Kontrollera att allt är korrekt anslutet, slå sedan till spänningen.
5 - Automatisk avkänning av lasttyp indikeras genom att det tänds upp och släcks igen efter några sekunder.
6 - 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
     -/+ till en flimmerfri ljusnivå.
7 - Dimmern 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).
När röd lysdiod lyser är minnesfunktionen PÅ (MEM) om röd lysdiod inte lyser är minnesfunktionen AV (NO MEM). Minnesfunktion
är till för att lagra senaste ljusnivå. För att aktivera eller avaktivera minnesfunktionen är det bara att trycka på MEM-knappen som
är i hålet jämte MEM symbolen.
Konstanta tryck höjer eller sänker ljusstyrkan.
För att släcka den anslutna lasten, tryck kort igen.
Det är möjligt att koppla in dimrar som Master/Slav för effektutökning. När dimmern är konfigurerad som Slav blinkar den röda
lysdioden och MEM knappen har ingen funktion. När dimmern är kopplad som Slav, har enhetens tryckknappsingång ingen
funktion. Om du vill få Slavenheten att bli en Masterenhet så tryckknappsingång får funktion igen, måste dimmern göras
spänningslös och anslutas separat.

Märkspänning 230V~ 50Hz

Egenförbrukning 3VA

Lägsta ljusnivå

Reglering

Mått

Vikt

Drifttemperatur

Förvaringstemperatur

Kapslingsklass

Tillverkningsstandard

LED1: 230V LED-ljuskällor

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

4W ~ 100W

Justerbar

Återfjädrande tryckknapp
(Max 3st med glimlampa)

1 modul (17,5mm)

68g

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

0ºC ~ +40ºC

-30ºC ~ +70ºC

IP20 enligt UNE 20324

EN 60669-2-1
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(*) 
Se de tekniska specifikationerma för respektive LED-ljuskälla som används.

Installation med
återfjädrande tryckknapp

Master/Slav installation

8

21

3 4

5 6

7 8

8

21

3 4

5 6

7 8

B
lin

ka
n

d
e

T
ryckkn

a
p

p

T
ryckkn

a
p

p

U: Glöd och halogenlampor 230V (R) 15W ~ 400W

U: Induktiva transformatorer (L) 20W ~ 250W

U: Kapacitiva transformatorer (C) 15W ~ 400W

CFL: Dimbara lågenergilampor 20W ~ 200W

BRUKSANVISNING

ETDIM DIN UNI

Etman AB - info@etman.se / www.etman.se

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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