
Produktinformation ETM320U.W/B
LED Sladdimmer
E1360713 / E1360714
Produktinformation
Sladdimmer för inomhusbruk, speciellt framtagen för dimring av LED-lampor, men klarar även andra belastningar.
Till/frånslag genom kort tryck på knapp, vid långt tryck ökas/minskas ljusnivån. Vid en lång tryckning får man en
stigande ljusnivå och vid nästa tryck sänks ljusnivån. Ljuskällan tänder upp på den senast inställda ljusnivån.
Tekniska data
Märkspänning: 230VAC 50Hz
Belastningsförmåga

Glöd och halogenlampor 230V (R) 3-100W
Dimbar LED (bakkant, RC-läge) 3-60VA
Dimbar LED (framkant, RL-läge) 3-20VA
Dimbar LED filament (bakkant, RC-läge) 3-60VA
Elektronisk transformator (C) 25-60VA
Konventionell transformator(L) 25-60VA

Kapslingsklass: IP20

Inbyggt överhettnings-skydd
Certifiering: CE, S(Semko), LVD(Low Voltage Directive)2014/35/EC, EMC (Directive of Electromagnetic
Compatibility 2014/30/EC)
Installation
OBS: Sladdimmern kräver nolledare och den inkommande ledning ansluts på ”In” skruvarna

 Viktigt att sladdimmer ansluts 2-poligt, både fas och nolla måste anslutas i sladdimmern
 Ställ in typ av ljuskälla som regleras med inställningsskruven för lägesval (leading/trailing) innan dimmern

ansluts i vägguttaget
 Gör ett kort tryck på knappen och ljuskällan tänds till maximal ljusnivå när dimmer slås på efter

installationen
 Stäng av Sladdimmern genom ytterligare ett kort tryck på knappen

 Ställ in min ljusnivå med inställningsskruven (MIN)
 Om ljuskällan blinkar vid lägre ljusnivå, eller om det tar lång tid att starta ljuskällan, eller om inte alla

ljuskällor startar samtidigt, justera då inställningen "MIN" medurs till högre ljusnivå.
 Ljuskälla av samma typ kan kopplas parallellt. Blandade ljuskällor av induktiv och kapacitiv belastning får

inte parallellkopplas (t.ex. LED-lampa och ljuskälla styrd med konventionell transformator).
 Ett litet flimmer kan finnas när ljuskälla är kopplade till dimmern. Ställ på MIN-skruven för att få en bättre

funktion.
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Funktion

Dimmerknapp
 Till/från genom kort tryck på knapp (<0.5S).
 Dimring genom ett långt tryck på knappen (>0.5S) när den är påslagen. Dimmern går då från min till max

och stannar på max. Långt tryck igen på knappen gör att dimmern går från max och stannar på min.
Inställning av min läge
 Genom att skruva min-skruven åt vänster ställs min-nivån på ljuskällan
Inställning av leading/trailing
 För resistiva ljuskällor (typ LED, glödljus, elektronisk transformator) så ställs skruven max åt höger
 För induktiva ljuskällor (typ ljuskällor över en konventionell transformator) så ställs skruven max åt vänster
 Det rekommenderas att rätt läge ställs in när dimmern är i strömlöst läge. Om du ändrar läget när dimmern

är påslagen, stängs dimmern av och startar om igen utan att man trycker på knappen.
Minnesfunktion
 Minnesfunktionen är en standardfunktion. Innebär att senaste inställningen lagras och att sladdimmern

tänder upp igen på den senaste inställda nivån. Det gäller även om kopplar ifrån matningen till
Sladdimmern.

Soft-start funktion
 Ljuskällan tänds upp släcks med Soft-start vilket ger en bättre komfort och sparar livslängden

Säkerhetsinformation
Läs noga igenom dessa anvisningar innan installationen påbörjas och behåll denna för framtida referens. Se till
att strömmen är av innan installation eller underhåll.
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