
PL-SAMDU
Powerline universele dimactor. 53 × 43 mm, 40 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. 
Power MOSFET tot 300 W. Automatische herkenning van de lampen. 230 V stuuringang.  
Slechts 0,6 Watt stand-by verlies. Voor sturen en dimmen op dezelfde locatie.

Universele dimmer voor lampen tot 300 W, afhankelijk van de ventilatiecondities. Dimbare 230 V-LED-
lampen en dimbare spaarlampen ESL afhankelijk van de lampenelektronica.  
Geen minimum belasting nodig.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit wat de levensduur van de lampen ten goede komt.
Korte stuurbevelen schakelen aan/uit, permanente aansturing voert de helderheid op tot de maximale of 
minimale waarde. Een onderbreking van de aansturing verandert de dimrichting.
De ingestelde lichtintensiteit blijft gememoriseerd bij het uitschakelen (memory).
Minimale en maximale helderheid kunnen met de SIENNA-Professional gewijzigd worden.  
Bij een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en opnieuw ingeschakeld 
bij terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij oververhitting.
Op de voorzijde bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.
De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cijfers van 0 tot 15.
Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als configuratieschakelaar:
AUTO 1 laat het dimmen toe van alle lampensoorten tot 300 W.
LC1 is de comfortpositie voor LED lampen tot 150 W, die zich wegens hun constructie niet voldoende laten 
afdimmen in de positie AUTO (faseafsnijding) en dus gedwongen moeten worden in fase aansnijding.
AUTO 2 laat het dimmen toe van alle lampensoorten tot 300 W. Verhoogde minimumhelderheid t.o.v. AUTO 1.
In de positie LC1 mogen er geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten worden. Anderzijds kan het 
maximaal aantal dimbare LED lampen lager zijn dan in de positie AUTO.
Alle gegevens en configuraties zijn ook toegankelijk via het elektrisch net met behulp van de PC-soft-
ware SIENNA-Professional (zie blz. 4-9).
L-belastingen (inductieve belastingen, vb. gewikkelde transformatoren) en C-belastingen (capacitieve 
belastingen, vb. elektronische transformatoren en LED-lampen) mogen niet  
gelijktijdig aangesloten worden. R-belastingen (ohmse belastingen, vb. 230 V gloei- en halogeenlampen) 
kunnen naar believen wel aangesloten worden. Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), 
die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een 
service toets (P). De juiste functies staan beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zijn voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².
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Aansluitvoorbeeld blz. 4-10.

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/PL-SAMDU

PC-Software SIENNA-Professional  
blz. 4-9.


