
Kiertohimmennin yksittäisasennukseen 
ei tarvitse nollajohdinta, soveltuu 
Schneider Exxact sarjaan sisämitat 
55x55mm. Asennus-syvyys 33mm. 
Universaali valonsäädin kiertokytkimellä. 
MOSFET-transistori kork. 200W. Alin ja 
ylin valaistustaso säädettävissä. Kulu-
tus valmiustilassa vain 0.5W.
Universaali valonsäädin R ja C kuormille 
maksimissaan 200W, riippuen tuule-
tusolosuhteista. 
Energiansäästölamput ESL ja 230V LED 
lamput 'laskevan aallon/trailing edge' 
ohjauksella maks. 200W tai 'nousevan 
allon/leading edge' ohjauksella maks 
40W, riippuen tuuletusolosuhteista.
Jos 230V LED lamput jää sammuttami-
sen jälkeen himmeästi palamaan tulee 
kytkeä GLE pohjakuorma rinnan lampun 
kanssa. 
Ei ole sallittua kytkeä L kuormia (in-
duktiiviset kuormat kuten käämitetyt 
muuntajat).
Lamppua säästävä, pehmeästi toimiva 
päälle- ja poiskytkentä nollapisteessä.
Ohjaus-, syöttö-, ja kytkentäjännite 
230V. Minimi kuorma 4W.
Sähkökatkoksen ajaksi kytkinasento ja 
valotaso tallentuvat muistiin ja kytkeyty-
vät päälle jälleen käyttöjännitteen palau-
tuessa.
Automaattinen elektroninen ylikuormi-
tussuoja ja ylikuumenemissuoja. 
Asennus: Ruuvaa asennuslevy paikal-
leen. Säädä tarvittaessa kiertokytkimet ja 
laita kehys ja paina etupaneeli paikal-
leen Toimitukseen kuuluu 2kpl rosteri
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Kiertohimmennin  
ilman N-johdinta
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Nämä laitteet saa asentaa ainoastaan 
sähköalan ammattilainen, koska 
muussa tapauksessa seurauksena 
voisi olla palo- tai sähköiskuvaara!

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: 
Vuoden keskiarvo <75%.

On-max toiminto sysyttää aina 100% 
kirkkauteen, mahdollistaa näin ESL 
kuorman.
Käyttöohjeet:  
Paina kiertokytkimen keskeltä sytyt-
tääksesi edelliseen valotasoon tai 
poiskytkeäksesi valot ja tallentaaksesi 
sen hetkinen valotaso.
Valotason nosto käännä oikealle 
(myötäpäivään). Kääntämisen nopeus 
vaikuttaa himmennysnopeuteen. 
Jos valaistus sammutetaan täydestä 
valotehosta, päällekytkentä tapahtuu 
minimi valotasosta ja hiljalleen nousee 
maksimiin. Tämä on lastenhuonetoi-
minto. 
Kun kiertokytkintä käännetään nykäis-
ten oikealle - kirkastuu valo nopeasti 
säädettyyn maksimi arvoon. 
Valaistuksen himmentäminen käännä 
kiertokytkintä vasemmalle (vastapäi-
vään) säätyy se asetetulle alimmalle 
valotasolle. Kääntämisen nopeus vai-
kuttaa himmennysnopeuteen. 
Kun kiertokytkintä käännetään nykäis-
ten vasemmalle - valaistus himmentyy 

laita kehys ja paina etupaneeli paikal
leen. Toimitukseen kuuluu 2kpl rosteri-
ruuveja DIN7982 C 2,9x25mm ja sei-
nätulpat 5x25mm.

  Tärkeää! Ennen asennusta tai 
 irroittamista, muista kytkeä pois 
syöttöjännite!

Kiertokytkimen toiminnot

Alin valaistustaso on säädettävissä 
 vasemmalla % kiertokytkimellä.
Keskimmäisellä kiertokytkimellä % 
voi säätää maksimi valotason.
Oikea kiertokytkin valitsee käytettävän 
säätöteknologian: laskevan aallon ohjaus 
muistilla (P-AB); laskeva-aalto ilman 
muistia (P-AB on-max), nousevan aallon 
ohjaus muistilla (P-AN) tai ilman muistia 
(P-AN on-max).
Säädetty valaistustaso säikyy sammutet-
taessa, kun muistitoiminto on käytössä. 
On-max toiminto sysyttää aina 100% 
kirkkauteen, mahdollistaa näin ESL 
kuorman.
Käyttöohjeet:  
Paina kiertokytkimen keskeltä sytyt-
tääksesi edelliseen valotasoon tai 
poiskytkeäksesi valot ja tallentaaksesi

!

Säilytä myöhempää tarvetta varten.
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Tekniset tiedot
Hehku- ja halogeeni-  kork. 200W1) 
lamput 230V (R)

Induktiiviset  – 
muuntajat (L)

Elektroniset  kork. 200W1)2) 

muuntajat (C)

Himmennettävät  kork. 200W1)3) 
energiansäästölamput

Himmennettävät kork. 200W1)3) 

230V:n LED-lamput

Asennuspaikan  +50°C/-20°C4) 
lämpötila maks./min.

Kulutus valmiustilassa 0.5W 
(pätöteho)
1) Kuormankesto riippuu tuuletusolosuhteista.
2)  Kun lasketaan kuormankestoa kapasitiivisilla 

(elektroniset) muuntajilla on suositus lisätä 
kokonaiskuormaan 5%.

3)  Jos ESL tai 230V LED lamput kytkentään nou-
sevan reunan ohjauksella (leading) maksimi 
kuorma on 40W Jos ESL tai 230V LED lamput 
kytkentään nousevan reunan ohjauksella 
(leading) maksimi kuorma on 40W.

4) Vaikuttaa maksimaaliseen kytkentätehoon.

nopeasti säädettyyn maksimi arvoon.
Jos valaistus sammutetaan minimi valo-
tehosta, päällekytkentä tapahtuu minimi 
valotasosta ja hiljalleen nousee käännet-
täessä oikealle.
Ohjaus on myös mahdollista käyttäen 
230V kiertokytkimen painallustoimin-
toa: Lyhyt painallukset kytkee päälle/pois, 
jatkuva pito kirkastaa tai himmentää. 
Himmennys-suunta muuttuu lyhyellä.
Lastenhuonetoiminto: Jos valo sytyte-
tään pitäen painiketta painettuna pitkään, 
himmennin käynnistyy valon voimak-
kuuden alimmalta tasolta noin 1 sekunnin 
kuluttua ilman, että viimeksi tallentunut 
valon voimakkuuden taso muuttuu. 
 Valon voimakkuus lisääntyy hitaasti niin 
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
Nukahtamistoiminto:  
Kahdella painalluksella valaistuksen ny-
kyinen himmennystaso himmenee mini-
mivalotasoon ja kytkeytyy pois päältä. 
60 minuutin maksimihimmennysaika 
riippuu nykyisestä himmennystasosta 
sekä säädetystä minimivalotasosta ja 
sitä voidaan lyhentää vastaavasti. Lyhy-
ellä painalluksella himmennyksen aikana 
valo voidaan kytkeä pois päältä missä 
vaiheessa tahansa. Pitkä painallus him-
mennysvaiheen aikana saa valon kir-
kastumaan ja kytkee torkkukytkennän 
pois toiminnasta.

Kytkentäesimerkkejä

Kytkentäesimerkkejä


