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Generelt
Effektmodul EL700 for innbygging. Produktet utgår fra sortiment desember 2018 og erstattes av
GI238300 - Tavlemontert effektmodul for LED.

Beskrivelse
Effektmodul, type GI 380 00, brukes til å øke effekten til Giras Tronic dimmere.

Informasjon
MONTERINGEgnet for innbygging i himling med minste hulldiameter Ø63 mm eller
påveggsmontering.FUNKSJONTronic effektmodul 700W arbeider etter faseavsnittprinsippet.
Dette gjør at den vanlige drossel mot radiostøy er fjernet, og Tronic effektmodul er derfor
brumfri. Den innebygde «softstart» øker levetiden til de tilkoplede
lyspærene.REGULERINGReguleringen skjer via den dimmede fasen fra Tronic
dimmer.EFFEKTØKNINGVed innkopling av effektmoduler 700W, kan belysningsanlegget
dimmes med høyere effekter.
OBS! Dimmeren må ha minimumslast ved bruk av effektmoduler. Se dimmerens tekniske data.
BESKYTTELSESFUNKSJONERElektronisk utkopling ved kortslutning (ingen sikring å skifte)
med automatisk gjeninnkopling for kortslutninger inntil maksimum 7 sekunder. Lengre
kortslutninger fører til automatisk utkopling av apparatet. Gjeninnkopling skjer ved at
spenningen til effektmodulen kortvarig frakoples. En integrert overbelastningsbeskyttelse
regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen. Hvis
omgivelsestemperaturen er for høy, vil en overtemperatursikring bryte utgangen til Tronic
effektmoduler. Gjeninnkopling skjer automatisk når Tronic effektmodul avkjøles.

Koblingsskjema

Målskisse

Tekniske data
Performance
Omgivelsestemperatur Ta
Kapslingstemperatur Tc
Digitale innganger
Driftsspenning
Belastning
Glødelamper (230V)
Halogenglødelamper (230V)
Belastning ved styreinngang
Kortslutningssikring
Overtemperatursikring
Minste hulldiameter i himling
Tronic trafo
Blandingslast av de spesifiserte
belastningstypene
Lav-volt halogenlamper

Ta maks 45°C
Tc maks 70°C
230Vac
100 - 700W
100 - 700W
Ca. 1W (på klemme «1»)
Elektronisk utkopling ved kortslutning, ingen
sikring å skifte
Elektronisk utkopling med automatisk
gjeninnkopling ved nedkjøling
Ø 63 mm
100 - 700W
100 - 700W
100 - 700W
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