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Funkciók / Szabályozás

Megjegyzés

Felhasználási példa SMR-M

Dimmer

Az eszköz részei

• Rövid gombnyomásra (<0.5 mp) 

bekapcsolható, újabb rövid 

gombnyomásra kikapcsolható a 

fényforrás.

• Hosszú gombnyomásra (>0.5 mp) 

fokozatmentesen szabályozható a 

fényáram.

• A minimum fényáram beállítása 

csak akkor lehetséges, ha a 

gomb hosszú megnyomásával 

lecsökkentik a fényáramot.

• A minimum fényáram beállítása 

az energiatakarékos fényforrások 

spontán lekapcsolás előtti 

legkisebb fényáramának 

finomhangolására szolgál.

Fényáram beállítás:

R, L, C, LED

• Ha a fényforrás ki van kapcsolva, 

akkor rövid gombnyomásra 

(<0.5 mp) az utoljára beállított 

fényáram szintre kapcsol be.

ESL

• Ha a fényforrás ki van kapcsolva, 

akkor rövid gombnyomásra 

a fényáram maximális szintre 

emelkedik (teljes fénnyel világít), 

majd a beállított szintre csökken.

tápfeszültség

• Ne használjon szabályozáshoz olyan fényforrásokat, melyeken a szabályozhatóság nincs feltüntetve.

• A fényforrás típusának helytelen beállítása csak a szabályozás tartományát befolyásolja, a dimmer vagy a terhelés nem károsodik.

• A szabályozható fényforrások maximális száma a fényforrás belső áramköri kialakítástól is függ.

• Nem ajánlott különböző típusú és különböző gyártótól származó fényforrásokat egy dimmerhez csatlakoztatni.

• A szabályozható fényforrások listáját lásd a 161. oldalon.

Kimenet
Nyomógomb

Minimum fényáram 

beállítás

Tápfeszültség kijelzése

Fényforrás típusának 

kiválasztása

Nulla Fázis

Kimenet

Minimum fényerő beállítása

Vezérlő bemenet

Kimenet állapotának jelzése

"N" tápfeszültség sorkapocs

"L" tápfeszültség sorkapocs

Fényforrás típusának

kiválasztása

Tápfeszültség kijelzése

Bekötés

Technikai paraméterek

T 1.6 

ajavasolt védelem

T 2.5 A 

ajánlott előtét 

biztosíték

Szimbólum 

EAN kód

Dimmer

Fényforrás típusának kiválasztása

• a dimmerrel szabályozhatók izzók, halogén fényforrások,  tekercselt vagy 

elektronikus transzformátor előtéttel szerelt törpefeszültségű 12 - 24 V-os 

halogén fényforrások, szabályozható energiatakarékos és LED2 fényforrások

• szabályozás és a be/kikapcsolás egy vagy több párhuzamosan bekötött 

nyomógombbal

• kikapcsolás után is tárolja az utoljára beállított fényáram szintet, és 

bekapcsoláskor erre a szintre kapcsol vissza

• a szabályozandó csatlakoztatott fényforrás típusát az előlapon található 

forgókapcsolóval kell kiválasztani

• a minimum fényáramszint beállító potenciométerrel a LED és ESL 

fényforrások fényének vibrálása szüntethető meg az alsó tartományokban

DIM-15

• A kimenet állapotát piros LED jelzi:

- világít, ha a kimenet aktív (fényáram szinttől függetlenül)

- villog, ha túlmelegedett vagy túlterhelést érzékel - a kimenet ekkor 

kikapcsol

• 1-MODUL, DIN sínre szerelhető, kengyeles sorkapcsok

SMR-M

• nyomógomb vezérlésű dimmer szerelvénydobozba építhető kivitel-

ben (pl.: KU-68), túlmelegedés elleni 

• védelemmel - a kimenet kikapcsol
2 További információk a 41. oldalon.

                   A1 - A2                                              x

                         x                                 4-vezetékes, nullával

AC 230 V / 50 Hz

        max. 2 VA / 0.55 W               max. 0.66 VA / 0.55 W

                       2 W                                               3 W

 -15 %; +10 %

Zöld LED

                      A1 - T                                               x

                           x                                                L - S

AC 230 V

AC 0.3 - 0.6 VA

min. 80 ms / max. végtelen

 Igen

2x MOSFET

        300 W (cos φ =1)*                     160 W (cos φ =1)*

                 Piros LED                                             x

-20.. +35 °C

-20.. +60 °C

Tetszőleges                          

       DIN sínre EN 60715             szabadon a bekötővezetékkel

              Előlap IP40 /                             IP30 normális

         sorkapcsok  IP10                  körülmények között **

III. 

2

tömör max. 2x 2.5, max. 1x 4 /

   max. 1x 2.5, max. 2x 1.5                                x

                                                                   CY,  0.75 mm2 /

                         x                                         hossz: 90 mm

         90 x 17.6 x 64 mm                     49 x 49 x 21 mm

                      58 g                                               33 g

EN 60669-2-1, EN 61010-1

Tápfeszültség csatlakozók:

Bekötés:

Tápfeszültség:

Teljesítményfelvétel (nyugalmi):

Max. tápfeszültség kijelzése:

Tápfeszültség tűrése:

Tápfeszültség jelzése:

Vezérlés

Vezérlő csatlakozók:

Vezérlés bekötése:

Vezérlőfeszültség:

Vezérlő bemenet teljesítménye:

Vezérlő impulzus hossza:

Glimmlámpa:

A vezérlő bemenetre 

kapcsolható glimmlámpák 

max. száma:

Kimenet

Kontaktus nélküli:

Névleges terhelhetőség:

Kimenet állapotának jelzése:

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Beépítési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. vezeték keresztmetszet 

(mm2):

Bekötés:

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

 max. 15 db

(0.68 mA / 230 V 

glimmlámpával mérve)

max. 10 db

(0.68 mA / 230 V 

glimmlámpával mérve)

* A fényforrás típusok nagy száma miatt a maximális terhelhetőség függ a 

szabályozható fényforrások belső konstrukciójától és cos φ értékétől. A sza-

bályozható LED és energiatakarékos lámpák teljesítmény tényezője általá-

ban a cos φ = 0.95 - 0.4 tartományban mozog.

A közelítő értéket megkapjuk, ha a dimmer maximális terhelhetőségét meg-

szorozzuk a szabályozható fényforrás adatlapján megadott cos φ értékkel.

** További információk a 41. oldalon.

Figyelem: Induktív és kapacitív terhelések egyidejűleg nem csatlakoztatha-

tók az eszközre.


