
Universell dimmer. Power MOSFET up till
400W. Automatisk avkänning av lasttyp.
'Standby' förbrukning  endast 0,1 watt.
Lägsta ljusnivå kan ställas in. Med barn-
kammar- och  insomnings-funktion.

Enhet för inbyggnad. 
Längd 45mm, bredd 55mm, 
djup 18mm.

Universell dimmer för laster upp till 
400 watt, beroende på ventilationsför-
hållanden. Dimringsbara lågenergiljus-
källor och dimringsbara 230V LED-ljus-
källor beroende på ljuskällans interna
elektronik.

Nollgenomgångskoppling med mjuk PÅ
och mjuk AV, för att spara lasten.

Universell styrspänning 8 till 230V
AC/DC, galvaniskt skilda från matnings-
och  kopplingsspänningen 230V.

Korta kontrollkommandon styr av och
på, konstant kommando höjer/sänker
ljustyrkan alternativt till min- eller från
maxnivå.

Avbrott av kommandosignal ändrar rikt-
ning på dimningen. Aktuell ljusstyrka vid
frånslag sparas om 'memory'-funktionen
är vald. 
Om funktionen 'on max' är vald slår
dimmern alltid på lasten med full ljus-
styrka.

Vid strömavbrott sparas funktionsom-
kopplarens läge och ljusstyrkan. När
strömmen går igen  återgår dimmern till
detta läge och ljusstyrka.

Tryckdimmer med 
multifunktion EUD61M-UC
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Montage och inkoppling av denna
elektriska apparat får endast göras
av behörig elektriker! Annars finns
risk för brand eller elektrisk stöt !

Max omgivningstemperatur i drift: 
-20° C upp till +50° C.
Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.
Relativ fuktighet: <75%.
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Automatiskt elektroniskt överlast - och
temperatur  skydd.

Funktionsinställning

Lägsta nivå för ljusstyrka (helt nerdimrat)
justeras med den övre inställningsratten
% för dimningsbara lågenergilampor. 

Autoläge kan dimra de flesta typer av
dimringsbara ljuskällor.

5 olika Autolägesfunktioner kan väljas
med den nedre inställningsratten:
minne, minne + mjuk på, på max, på
max + mjuk på och ESV + mjuk på
(ESV = impulsreläfunktion med fråns-
lagsfördröjning).

+ESL är ett komfortläge för dimringsbara
lågenergiljuskällor som genom sin kon-
struktion kan tändas/starta i ett nerdimrat
läge, så de återgår till sitt nerdimrade
ljusnivå även i kallt tillstånd.

-ESL är ett komfortläge för dimringsbara
lågenergiljuskällor som genom sin kon-
struktion inte kan tändas/startas i ett 
nerdimrat läge. Därför är minnesfunk-
tionen avstängd i detta läge.

I position + ESL och -ESL får inga
induktiva (lindade) transformatorer
anslutas. Dessutom det maximala 
antalet dimringsbara lågenergiljuskällor
kan vara lägre än i autoläge.

Funktion ESV samma som 'memory+
soft on' med en inställbar frånslagsför-
dröjning upp till 90 minuter med inställ-
ningsratten % om ingen ny signal
kommer. En minut före frånslag ges en
frånslagsvarning genom neddimning.

Med speciell brytningsfunktion för barn-
rum: Om ljuset slås på genom att tryck-
knappen hålls nedtryckt en längre stund
så startar  dimmern på den lägsta ljuss-
tyrkan efter ca 1sek utan att ändra den
senast sparade ljusstyrkenivån.
Ljusstyrkan ökas långsamt så länge som
man fortsätter trycka på knappen. 

Insomningsfunktion: Med en dubbel
knapp tryckning dimmas ljuset ner från
det aktuella dimmer läget till min-ljuss-
tyrkan och slås  slutligen av. Det aktuella
dimmerläget såväl som  min-ljustyrkan
(% ) bestämmer  neddimmningstiden
(max 60 minuter), som därmed kan
ställas in efter önskemål. Insomnings-
funktionen kan avbrytas när som helst
genom att en ny impuls ges. Genom att
hålla in tryckknappen stoppas  insom-
nings funktionen och ljuset dimmas upp.

L-laster (induktiva laster, t.ex. lindade
transformatorer) och C-laster (kapacitiva
laster, t.ex elektroniska transformatorer)
får inte blandas. R-laster (resistiva laster
t.ex. 230V glöd- och halogenlampor)
kan blandas valfritt. Mix av laster 
L+C = INTE ok, R+L och R+C = OK.

Inkopplingsexempel

Teknsiska data

Glöd- och Halogen- upp till 400W 6)

lampor1) 230V (R)

Induktiva upp till 400W 2)3)6)

transformatorer (L)

Elektroniska upp till 400W 2)3)6)

transformatorer (C)

Dimningsbara upp till 400W 5)6)

lågenergilampor
Dimningsbara              upp till 400W 5)6)

230V lysdioder

Omgivningstemperatur +50°C/-20°C 4)

max./min.

Effektförbrukning 0,1W
(aktiv effekt)
1) För ljuskällor med högst 150W.
2) Det bara tillåtet att ansluta maximalt. 2st induktiva

(lindade) transformatorer av samma typ, dessu-
tom är brytning på sekundärsidan inte tillåtet. 
Då kommer enheterna att förstöras! Den parallell
anslutning av induktiva (lindade) och kapacitiva
(elektroniska) transformatorer är inte tillåtet !

3) När storlek på lastströmmen skall beräknas
måste en förlust på 20 % för induktiva trans-
formatorer samt en förlust på 5 % för kapacitiva
transformatorer läggas till på den totala lamp-
strömmen.

4) Påverkar den maximala brytförmågan.
5) Vanligtvis gäller det för dimringsbara lågenergi-

(ESL) och 230V LED-ljuskällor. På grund av
skillnader i ljuskällornas interna elektronik, kan
det bli begränsad ljusreglering samt problem med
till- och frånslag, beroende på tillverkare och en
begränsning av det maximala antalet ljuskällor,
speciellt om den anslutna lasten är mycket låg
(t.ex. 5W-LED). Komfortlägena +ESL och -ESL är
optimerade för lågenergiljuskällor till en maximal
effekt på upp till 100W. I dessa komfortinställnin-
gar får inga induktiva (lindade) transformatorer
dimras.

6) Maximal bryteffekt är beroende av ventilations-
förhållanden.
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