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Dali Power
Potensiometer
Endelig kan du dimme DALI-enheter med et
potensiometer som ser ut som en helt vanlig
trykk/vri-dimmer.
• Innebygget DALI spenningsforsyning
• Kan styre opptil 26 DALI-enheter
• Kan kombineres med alle standard rammer
inkludert Gira designrammer
Innebygget spenningsforsyning
Innebygget DALI spenningsforsyning gjør at potensiometeret kan
dimme DALI-forkoblinger direkte. Potensiometeret kan også benyttes
uten den innebyggede spenningsforsyningen dersom det foreligger
en ekstern DALI spenningsforsyning i anlegget.
Styrer inntil 104 DALI-enheter
Det er mulig å parallellkoble inntil 4 DALI Power Potensiometre. Hver
av disse kan igjen styre inntil 26 DALI-enheter. Slik kan potensiometeret benyttes i anlegg med opptil 104 DALI-enheter.
Innebygget minne
Potensiometerets innebyggede minne gir mulighet for å lagre en fast
innkoblingsstyrke slik at lyset alltid skrur seg på med samme lysstyrke.
Ved strømbrudd sørger minnet for at innstillinger blir satt tilbake til slik
de var før bruddet.

El.nr.
Art.nr.

14 044 69
GK 1167 00
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DALI POWER POTENSIOMETER
FOR DIMMING AV DALI-KOMPONENTER

GENERELT
DALI Power Potensiometer type GK 1167 00 er beregnet for dimming
av DALI-komponenter og betjenes med trykk/vri-funksjon, som andre
standard dimmere. Produktet har innebygget strømforsyning og kan
styre opp til 26 DALI broadcast-enheter.
Passer med den øvrige elektroinstallasjonen
DALI Power Potensiometer har lik utforming som andre dimmere fra
Micro Matic. Med en senterplate på 55 mm kan potensiometeret også
kombineres med alle standard rammer, inkludert Gira designrammer.
Innebygget spenningsforsyning
Innebygget DALI spenningsforsyning gjør at potensiometeret kan dimme DALI-forkoblinger direkte. Potensiometeret kan også benyttes uten
den innebyggede spenningsforsyningen dersom det foreligger en ekstern DALI spenningsforsyning i anlegget.
Styrer inntil 104 DALI-enheter
Det er mulig å parallellkoble inntil fire DALI Power Potensiometre. Hver
av disse kan igjen styre inntil 26 DALI-enheter. Slik kan potensiometeret
benyttes i anlegg med opptil 104 DALI-enheter.
Innebygget minne
Potensiometerets innebyggede minne gir mulighet for å lagre en fast
innkoblingsstyrke slik at lyset alltid skrur seg på med samme lysstyrke.
Ved strømbrudd sørger minnet for at innstillinger blir satt tilbake til slik
de var før bruddet.
TEKNISKE DATA
Driftsspenning .......................................
Nominell spenning DALI ........................
Egetforbruk ...........................................
Omgivelsestemperatur ..........................
Utgangsstrøm .......................................
Tilkobling enkel ledning .........................
Antall DALI-forbrukere ...........................
Antall "aktive" DALI-potensiometere ......
Montering .............................................
		
Betjening ...............................................
Mål (B x H) ............................................

230Vac, 50/60 Hz
16Vdc (typ.)
Maks 2W
—5 til +45°C
Maks 52 mA
Maks 4 mm²
Maks 26
Maks 4
Veggboks eller påveggkappe
Iht. DIN 49073
Trykk/vri
84 x 84 mm

BETJENING
Betjening av lyset kan skje fra flere kontrollenheter. Innstillinger gjelder
alltid for alle tilkoblede broadcast-enheter.

TYPE

BESKRIVELSE

EL.NR.

GK 1167 00

DALI Power Potensiometer, hvit

14 044 69

MTC-VH

Påveggskappe, hvit

54 913 49

GANGSETTING
Basislysstyrken bør stilles inn hvis lysstyrken ikke øker umiddelbart når
det vris på knappen til DALI Power Potensiometer.
Lagre basislysstyrke
1. Slå på belysningen med minimal lysstyrke.
2. Vri på knappen til den første lysstyrkeøkningen skjer.
3. Trykk på knappen, og hold den inne i mer enn 10 sekunder.
Belysningen vil nå slås kort av og på igjen. Basislysstyrken er lagret.
(OBS! En vilkårlig lysstyrke kan lagres. Det kan dimmes lysere fra denne
lysstyrken.)
Slette basislysstyrken
1. Slå av belysningen.
2. Trykk på knappen, og hold den inne i mer enn 10 sekunder.
Belysningen vil nå slås kort på med maksimal lysstyrke, før den slås av
igjen. Basislysstyrken er slettet.
OBS! DALI-enheter fra ulike produsenter kan avvike fra det som beskrives her.

Lys på/av
Trykk på knappen.
Lys dimming
Drei på knappen.
Lagre innkoblingslysstyrke
1. Slå på lyset.
2. Still inn ønsket lysstyrke.
3. Trykk kort 2 ganger etter hverandre (dobbeltklikk) på knappen.
Belysningen vil nå slås kort på to ganger med maksimal lysstyrke
for å indikere at innkoblingslysstyrken er lagret.
(Hvis belysningen slås av etter dobbeltklikket, gikk det for lang tid
mellom det første og andre tastetrykket.)
Slette innkoblingslysstyrken
1. Slå av lyset.
2. Trykk kort 2 ganger etter hverandre (dobbeltklikk) på knappen.
Belysningen vil nå slås på med maksimal lysstyrke etter cirka
to sekunder, og innkoblingslysstyrken er slettet.
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