SLOVENSKY
15.91.8.230.0000
UN 230V AC (50 Hz)
Umin: 184 V AC
Umax: 253 V AC
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15.91
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Stmievačom 15.91 je možné ovládať stmievanie ako LED svietidiel
(230 V AC) tak tiež LED svietidiel 12 V s elektronickým transformátorom
a fázovým riadením spínania.

P(min - max) (10- 100) W 230V AC
LED

1 3-VODIČOVÉ PRIPOJENIE

(3 - 50) W 230V AC

2 4-VODIČOVÉ PRIPOJENIE

P(min - max)
(–10...+50)° C

3 STMIEVAČ S PLYNULOU ZMENOU OSVETLENIA

IP20

3

3a
100%

Min

9mm

9mm

3b
(1x6 / 2x4) mm2

0.8 Nm

(1x4 / 2x2.5) mm2

100%

(1x10 / 2x12) AWG (1x12 / 2x14) AWG

Min

IB1591001 - 01/14

15.91 STMIEVAČ PRE LED SVIETIDLA DO KRABICE

3aFunkcia bez pamäti: zapínanie a vypínanie, zvolená hodnota
osvetlenia nie je uložená v pamäti.
Dlhé stlačenie tlačidla: úroveň osvetlenia je postupne zvyšovaná
alebo znižovaná plynule. Pre svietidla regulovateľné stmievačom je
najnižšie osvetlenie minimálna nastavená úroveň..
Krátke stlačenie tlačidla: strieda zapnutie a vypnutie, pritom
osvetlenie dosahuje maximálnej a minimálnej úrovne.
3bFunkcia s pamäťou: skôr zvolená hodnota osvetlenia je uložená
v pamäti.
Dlhé stlačenie tlačidla: úroveň osvetlenia je postupne zvyšovaná
alebo znižovaná plynule. Pre svietidla regulovateľné stmievačom je
najnižšie osvetlenie minimálna nastavená úroveň.
Krátke stlačenie tlačidla: strieda zapnutie a vypnutie, pritom osvetlenie
dosahuje úroveň uloženú v pamäti a pri vypnutí sa úroveň
osvetlenia zníži.
ZMENA FUNKCIE
U typu 15.91 je prednastavená funkcia "bez pamäti". Zmena funkcie
sa urobí nasledovne:
a) Stmievač 15.91 sa odpojí od napájania (napr. ističom v domovom
rozvádzači)
b) Stlačí sa tlačidlo.
c) Pri stlačenom tlačidle sa pripojí napájanie (napr. ističom) a
tlačidlo sa podrží počas 3 s.
d) Po uvoľnení tlačidla blikne svietidlo 2 krát krátko pre funkciu "bez
pamäti" alebo 1 krát pre funkciu "s pamäťou".
Opakovanie tohto postupu urobí zmenu medzi uvedenými
funkciami.
POZNÁMKA
Neodporúča sa montáž viac ako jedného stmievača do krabice bez
zaistenia dostatočného vetrania alebo pri príkonu svietidla do 50 W.

