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Generelt
Dimmer tavlemontert UNILED+ for perfekt dimming av alle laster som kan dimmes.
Styres med 230V impuls

Beskrivelse
Universaldimmer som er suveren til dimming av dimbare sparepærer, LED-lamper og alle andre
dimbare lyskilder. Dimmeren kan innstilles med minimums dimmenivå av hensyn til enkelte
lampetyper. Dimmer jevnt og godt alle typer lyskilder.Denne universaldimmeren er for
tavlemontering. Dimmeren er universal og er meget godt egnet for dimming av dimbare
sparepærer og LED lamper. Av hensyn til noen lampetyper kan dimmeren innstilles med
minimum dimmenivå. Ved dimming av sparepærer og LED lamper må det ikke tilkobles mer
enn 10 stk. Ved LED COB 5-200W.Dimmeren blir styrt av impulsbryter og har integrert slukk altinngang, og egner seg derfor også til installasjoner med ulike former for styringssystemer. Flere
impulsbrytere kan parallellkobles for styring av lyset fra flere steder. Dimmeren har også
hukommelse som slår på lyset ved sist innstilte dimmenivå. Denne funksjonen kan velges bort.
Innstilling av type last gjøres med DIP-switch i fronten på dimmeren. Alle dimmerne i UNILED+
familien har 10 års funksjonsgaranti. Se mer under fanen nødvendig informasjon.

Informasjon
MONTERINGDimmeren er beregnet for skinnemontering. 1 modul.

Tekniske data

Miljøegenskaper
Beskyttelse
Performance
Omgivelsestemperatur Ta
Kapslingstemperatur Tc
Inngang/Utgang
Driftsspenning
Eget forbruk
Styring UNI 350 IMP
Minimum dimmeniva
Lampespesifikk dimmekurve
Belastning
Glødelamper (230V)
Halogenglødelamper (230V)
Mål
Min.
Maks.
Min. (kapasitiv)
Lavvolt Elektronisk Trafo
Sparepærer CFLi maks 10 stk
LED pærer (dimbare) maks 10 stk
LED COB pærer

Termisk + kortslutning
5 °C til +55 °C
90 °C
230V ± 10 %, 50Hz
0,6W
Impulsbryter
Justerbar
Justerbar (DIP Switch)
5 - 350W
5 - 350W
1 modul (17,5 X 90 mm)
5W
350W
20W
20 - 350W
5 - 200W
5 - 200W
5 - 200W
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