
15.91.8.230.0000
UN 230 V AC (50/60 Hz)
Umin 184 V AC
Umax 253 V AC

P(min - max)

(10-100)W 230 V AC

LED 

P(min - max)

(3-50)W 230 V AC

(–10...+50)° C

IP20

0.8 Nm

9mm

(1x6/2x4) mm2

(1x10/2x12) AWG

9mm

(1x4/2x2.5) mm2

(1x12/2x14) AWG

3
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Min

100%

1 2

3 3a

3b

Utility Model - IB1591001 - 11/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

15.91

15.91
DIMMER CU MONTARE ÎN CUTII DE CONEXIUNE DESTINAT LĂMPILOR
CU LED DIMABILE

Funcționarea corectă a Dimmer-ului (a variatorului) este garantată doar
dacă se utilizează lămpi cu LED la 230 V Dimabile.
Funcționarea lămpilor cu LED la 12 V alimentate printr-un transformator
electronic este posibilă doar dacă transformatorul este compatibil cu
metoda de dimare ”leading edge” (metodă de variație a părții frontale
a pulsațiilor tensiunii de alimentare).

Schema de conexiune cu 3 fire - cu butoanele de comandă legate la
NUL (N)

Schema de conexiune cu 4 fire - cu butoanele de comandă legate la
FAZĂ (L)

VARIAŢIE LINIARĂ
3a Funcţionare fără memorare: La deconectare, nivelul intensităţii
 luminoase nu se memorează
 Impuls de comandă lung: Nivelul intensităţii luminoase creşte sau
 descreşte progresiv în mod liniar
 Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între ON şi OFF,
 adică între iluminare maximă şi deconectare
3b Funcţionare cu memorare: Nivelul intensităţii luminoase avut
 anterior este memorat
 Impuls de comandă lung: Nivelul intensităţii luminoase creşte sau
 descreşte progresiv în mod liniar
 Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între ON şi OFF.
 Când se comută în starea On, nivelul intensităţii luminoase preia
 valoarea setată a stării On anterioare

SETAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE
Pentru 15.91 este presetat din fabrică modul de funcționare ”fără memorare”,
însă este posibilă schimbarea acestuia realizând următorii paşi:
a) Întrerupeţi alimentarea
b) Apăsaţi butonul de comandă
c) Alimentaţi releul şi menţineţi butonul apăsat pentru 3 secunde
d) La eliberarea butonului, lumina va „clipi” de două ori indicând
 selectarea modului de funcţionare fără memorare, sau va „clipi”
 o dată pentru modul de funcționare cu memorare.
 Repetând paşii de mai sus se va realiza schimbarea alternativă a
 modurilor de funcţionare

NOTĂ
Nu este recomandat să montați mai mult de un dimmer (variator) în
aceeași cutie de conexiune în perete, cu excepția cazului în care este
asigurată o ventilație adecvată sau sarcina lămpii este mai mică de 50 W.
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