
Ilman N-liitäntää, POWER MOSFET
400W. Valmiustilan kulutus vain 
0,5 wattia. Varustettu ohjaustuloilla
 painikekytkimiä ja valokytkimiä varten.
Asennuttavaksi. 
45mm pitkä, 45mm leveä, 18mm syvä.
Yleishimmennin kork. 400 watin R-, L-
ja C-kuormille riippuen ilmanvaihdosta.
Automaattinen kuormantunnistus R+L tai
R+C. 
Laite täyttää normin EN 61000-6-
3:2007 vaatimukset ('Häiriönsieto koti-
talous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden
ympäristöissä') 400 wattiin saakka.
Energiansäästölamppuja ja LED-lamp-
puja ei voida ohjata himmennintyypillä
EUD61NPS-400W (ilman N-liitintä).
Ohjausjännite 230V. Minimikuorma vain
20W.
Nollapistekytkentä ja pehmeä päälle- ja
poiskytkentä suojaavat lamppuja.

Kiertokytkimet toimintojen valitsemiseen

Minimikirkkautta (täysin himmennetty tila)
voidaan säätää % -kiertokytkimellä.
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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%.

voidaan säätää % kiertokytkimellä.
Himmennysnopeutta voidaan säätää
himmennysnopeuden kiertokytkimellä.
Samalla pehmeän päälle- ja poiskytken-
nän aika muuttuu. 
Lyhyellä painalluksella kytketään valo
päälle tai pois, pitkällä painalluksella
säädetään kirkkautta maksimitasolle. 
Ohjauskomennon keskeytys saa him-
mennyksen tai kirkastuksen suunnan
muuttumaan.
Valotaso tallentuu poiskytkennän yhtey-
dessä.
Kytkentäasento ja valotaso tallentuvat
muistiin sähkökatkoksen yhteydessä.
Jos soveltuu, himmennin kytkee valon
päälle tallennetulla valotasolla sen
 jälkeen, kun syöttöjännite on jälleen
saatavissa. 
Automaattinen elektroninen ylikuormitus-
suoja ja ylilämpötilan aktivoima poiskyt-
kentä.
Ellei valokytkimien sijaan voida käyttää
painikekytkimillä, käytettävissä on erilli-
nen ohjaustulo valokytkimille. Jos kyt-
kin avataan hetkeksi sulkemisen jälkeen,
valo himmentyy niin kauaksi aikaa,
kunnes se avataan uudelleen hetkeksi.
Himmennyksen tai kirkastuksen suunta
muuttuu automaattisesti molemmissa
ääriarvoissa. Himmennyksen ja kirkas-
tuksen suuntaa voidaan muuttaa myös
avaamalla kytkin hetkeksi kahdesti. 
Lastenhuonetoiminnon kytkentä (vain
jos ohjaus tapahtuu painikekytkimellä): 
Jos valo kytketään päälle pitämällä pai-
niketta painettuna, se syttyy alhaisim-
malla kirkkaustasolla noin 1 sekunnin
kuluttua ilman, että viimeksi tallentunut
kirkkaustaso muuttuu.
Torkkutoiminto (vain jos ohjaus tapah-
tuu painikekytkimellä): Valo himmenne-
tään kaksoisimpulssilla ajankohtaisesta
himmennysasennosta vähimmäiskirk-
kauteen, jonka jälkeen se sammuu.
Ajankohtainen himmennysasento ja
 säädettävä valaistuksen minimitaso
määrittävät himmennysajan (maks. 60
minuuttia), jota voidaan lyhentää tarvit-
taessa. Toiminto voidaan kytkeä pois
milloin tahansa lyhyellä ohjauskomen-
nolla himmennettäessä valoa. Kun pai-
niketta pidetään painettuna himmennys-
vaiheen aikana, valo alkaa kirkastua ja

torkkutoiminto kytkeytyy pois.
Laitteessa ei ole N-liitintä, joten se
soveltuu asennettavaksi suoraan paini-
kekytkimen tai valokytkimen perään,
vaikkei N-johtoa olisi käytettävissä.
L-kuormia (induktiivisia kuormia, esim.
käämittyjä muuntajia) ja C-kuormia (ka-
pasitiivisia kuormia, esim. elektronisia
muuntajia) ei saa kytkeä yhteen. R-kuor-
mia (ohmisia kuormia, esim. 230 voltin
hehku- ja halogeenilamppuja) voidaan
lisätä miten tahansa.

Tyypillinen kytkentä

Ohjaus painikekytkimellä tai valokytki-
mellä.

Tekniset tiedot

Hehku- ja kork. 400W 1)

halogeenilamput 230V (R) 

Induktiiviset kork. 400W 1)2)

muuntajat (L)

Elektroniset kork. 400W 1)2)

muuntajat (C)

Asennuspaikan maks. +50°C/-20°C 3)

ja min.lämpötilat

Kulutus valmiustilassa (pätöteho) 0,5W
1) Kytkentäteho riippuu ilmanvaihdosta.
2) Yhtä himmennintä kohden saa käyttää korkein-

taan 2 induktiivista (käämittyä) muuntajaa, jotka
ovat samantyyppisiä. Sen lisäksi toisiokäämin
käyttö ilman kuormaa ei ole sallittua. Himmennin
voisi tällöin vaurioitua. Siitä syystä toisiokäämin
kuorman katkaisu ei ole sallittua. 

3) Vaikuttaa maksimaaliseen kytkentätehoon. Eltako GmbH
D-70736 Fellbach, Saksa

+49 711 94350000
eltako.com

13/2015 Oikeus muutoksiin pidätetään.

Säilytä myöhempää tarvetta varten.


