Το Dimmer DM-500/b (Ρυθµιστής Φωτισµού)
είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας Leading - Trailing Edge, κατασκευασµένο
για να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες ρύθµισης
έντασης του φωτισµού και εξοικονόµησης ενέργειας µε χρήση ειδικά των εναλλακτικών λαµπτήρων LED Filament, LED Dimmable, CFL και
Αλογόνου. Είναι απόλυτα ασφαλές, αξιόπιστο, και
αισθητικά καλλίγραµµο προϊόν κατασκευασµένο
από ειδικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα τελευταίας
τεχνολογίας και πλαστικά µέρη αντοχής για
δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης.
Xειρισµός: Το DM-500/b διαθέτει:
•Μπουτόν 1: (ON/OFF) χρησιµοποιείται για την
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορτίου.
•Μπουτόν 2 & 3: (UP & DOWN) Χρησιµοποιούνται για την ρύθµιση της έντασης και συνεπώς
της κατανάλωσης του φορτίου στο επιθυµητό
σηµείο του χειριστή από 1% έως 100%.
Τηλεχειρισµός: από ένα ή περισσότερα αποµακρυσµένα µπουτόν (ON/OFF µε στιγµιαία
πίεση του µπουτόν και αυξοµείωση του φωτισµού
- dimming µε παρατεταµένη πίεση).
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Επιλογή λειτουργίας: Leading-Trailing Edge και
αντιστρόφως επιτυγχάνεται µε ταυτόχρονο παρατεταµένο πάτηµα 6 Sec των µπουτόν Νο.1, Νο.2 και Νο.3
Ρύθµιση κατώτατου ορίου: Tο DM-500/b µας δίνει
τη δυνατότητα να ελέγχουµε και φορτία ηλεκτρικών
µονοφασικών κινητήρων. Η ρύθµιση των ελάχιστων
στροφών λειτουργίας στους ηλεκτρικούς κινητήρες
επιτυγχάνεται µε τα ακόλουθα βήµατα:
•BHMA 1: Κρατάµε σταθερά πατηµένο το µπουτόν
Νο.1 (ON/OFF).
•BHMA 2: Την ίδια χρονική στιγµή ρυθµίζουµε µε τα
µπουτόν Νο.2 & Νο.3 (UP & DOWN) τις στροφές
του ηλεκτρικού κινητήρα στο κατώτερο επιτρεπτό
όριο.
•BHMA 3: Σταµατάµε να πιέζουµε το µπουτόν Νο.1
(ON/OFF) και η ρύθµιση έχει ολοκληρωθεί. Η ίδια
διαδικασία επαναλαµβάνεται όταν θελήσουµε να
αλλάξουµε τη θέση κατώτατου ορίου.
Σημείωση: Το κλείδωμα του κατώτατου ορίου όπως επίσης και οι λοιπές ρυθμίσεις του
Dimmer ράγας DM-DGL/b είναι απόλυτα ασφαλείς διότι η απομνημόνευση γίνεται με
ψηφιακό τρόπο σε μνήμη (EEPROM), όποτε δεν μας απασχολεί το πρόβλημα διακοπής
τροφοδοσίας του για όσο διάστημα και αν συμβεί αυτό.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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IGBT - Digital
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Soft Start
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ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ

Dimmable load

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 0,6 Watt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Θερµοκρασία λειτουργίας
-20°C έως +50°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης
-20°C έως +60°C

ΣΥΝ∆ΕΣΗ

Μονόκλωνο - Πολύκλωνο
0,5mm² έως 3,5mm²

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Κούµπωµα σε ράγα 35x7,5mm
(DIN 45277)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Leading Edge – Trailing
Edge (εναλλαγή κατάστασης
λειτουργίας µε παρατεταµένη
πίεση και των τριών τοπικών
button για 6 sec)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2,5 A / 230VAC

Όταν το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας να αποσύρεται σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία και τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική προστασία.
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Οδηγίες Εγκατάστασης
1) Για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήµατος, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από
εξειδικευµένο προσωπικό. Εσφαλµένη εγκατάσταση και χρήση µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 2) Εγκαταστήστε το προϊόν σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό
σχέδιο εγκατάστασης. 3) Μη συνδυάζετε φορτία τύπου C και L στο ίδιο προϊόν. Ειδικά
για λάµπες τύπου LED συστήνεται η χρήση ίδιων λαµπτήρων σε όλο το κύκλωµα.
Οδηγίες Ασφαλούς Λειτουργίας
• Στην περίπτωση υπερθέρµανσης ή υπερφόρτισης, το διαθέσιµο φορτίο µειώνεται
αυτοµάτως.
Με σκοπό την αποφυγή αυτής της κατάστασης:
- Μεταβείτε από Leading Edge (προ-ρύθµιση) σε Trailing Edge όπως αναφέρεται
στην Επιλογή Λειτουργίας.
- Μειώστε τον αριθµό συνδεδεµένων φορτίων στην έξοδο του προϊόντος.
• Όταν το προϊόν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί µε ηλεκτρονικούς µετασχηµατιστές
και µετασχηµατιστές σιδηρούχου πυρήνα, ο µετασχηµατιστής θα πρέπει να είναι
κατάλληλος (dimmable) για χρήση µε ηλεκτρονικό διακόπτη (dimmer).

Το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών της Ε.Ε.
• 2014/30/ΕΕ (EMC) • 2014/35/ΕΕ (LVD)

