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MicroLED dimmer

Perfekt for LED. Nå med skruklemmer!
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Nå med skruklemmer
Betjenes med ubegrenset antall impulsbrytere
Svært liten. Bygger kun 17 mm
Innstilling av minimum lysnivå hindrer flimring
Valgfri minnefunksjon med ny tenningsrutine*
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Husker siste lysnivå.
Ny tenningsrutine.
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MicroLED er en liten dimmerpille som gir perfekt
dimmeresultat med alle dimbare LED-lyskilder.
Nå er dimmerpillen oppgradert med bl.a.
skruklemmer for enklere tilkobling av lamper,
noe som også gir ekstra god plass i veggboksen.
Praktisk og prisgunstig løsning for dimming av LED.

FUNKSJONSVELGER

LED1: Faseavsnitt
LED2: Fasesnitt

SKRUKLEMMER

0 - 100%
FLIMMERFRITT

Lettvint og plassbesparende.
NYTT

Justerer minimum
lysnivå helt ned
mot null.

MicroLED er utviklet spesielt for dimming av LED-lamper.
Med sine beskjedne 17 mm (19 m/klemmer), passer dimmerpillen i alle standard veggbokser. MicroLED styres med impulsbryter, og tilkoblingsmulighet for ubegrenset antall brytere gjør
den ideell i endevenderanlegg der lyset styres fra flere steder.
For å kunne gi perfekt resultat ved dimming av LED, er MicroLED utstyrt med en skrue for minimumsjustering og valg av
dimmeprinsipp. Ved å låse dimmeren til ønsket dimmeprinsipp,
kan lampene tennes selv ved svært lavt lysnivå. Mulighet for
innstilling av minimumsnivå forhindrer eventuell flimring, og
sørger for at lyset kan tennes og slukkes på det beste nivået i
forhold til lyskildens begrensninger og brukerens preferanser.
Dimmeren har valgfri minnefunksjon, slik at den kan stilles til å
tenne ved samme nivå som den sist ble slukket. *Når minnefunksjonen er aktiv, vil lyset tenne på ca 25%, for deretter å
dimme ned til siste nivå, hvis dette er lavere enn 25%.

Nye MicroLED dimmerpille, 4 - 100W/VA
El.nr. 14 044 89

Se baksiden for mer informasjon >>
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MICROLED DIMMERPILLE- 4 - 100W/VA
PERFEKT DIMMING AV ALLE DIMBARE LED-LYSKILDER

GENERELT
MicroLED dimmerpille er spesielt utviklet for dimming av dimbare
LED-lamper, og kan benyttes til både forkant- (fasesnitt) og bakkantdimming (faseavsnitt). MicroLED styres med impulsbryter, og det er
ingen begrensning i antall brytere som kan være tilkoblet samme
dimmer. MicroLED er veldig liten, kun 17 mm dyp og plasseres bak
impulsbryteren i veggboksen. MicroLED har DIP-switch for valg av
lysminne og et potensiometer for innstilling av minimum lysstyrke og
valg av dimmeprinsipp - LED 1 (faseavsnitt) og LED 2 (fasesnitt).
INSTALLASJON
MicroLED monteres i veggboks eller takboks og tilkobles impulsbryter
for styring. Dimmeren krever 2 faser for drift, noe som sikrer stabil
dimming uten flimring. Et ubegrenset antall impulsbrytere kan tilkobles samme dimmer for styring av lyset fra flere steder. Last velges
med potensiometeret, og på samme potensiometer justeres også minimum lysstyrke for lampene.

TYPE

BESKRIVELSE EL.NR.

MicroLED

Dimmerpille, 4 - 100W/VA

14 044 89

DRIFT
MicroLED styres med impulsbryter. For å tenne lyset trykkes det kort
på impulsbryteren. Et nytt kort trykk slukker lyset. For å dimme opp
og ned, trykkes bryteren inn og holdes inne inntil ønsket lysnivå er
oppnådd.

Tilbehør
GK 151 03
GK 155 03
GI 211 03

Impulsbryter for betjening:
Impulsbryter enkel, hvit
Bryter/kronevender, hvit
1-hulls ramme, Standard 55, hvit glanset

14 741 48
14 741 51
14 207 52

OBS: Dimmeren snur ikke automatisk ved topp- og bunn lysnivå.
Bryteren må derfor slippes når maksimum lysnivå er nådd, for så å
trykkes inn og holdes inne på nytt for å dimme ned igjen. Det samme
er tilfellet når dimmeren har nådd minimum lysnivå.

KOBLINGSSKJEMA

MicroLED har valgfri minnefunksjon. Når minnefunksjonen er aktiv,
vil lyset tenne på ca 25%, for deretter å dimme ned til siste nivå, hvis
dette er lavere enn 25%.

Impulsbryter

TEKNISKE DATA
Driftsspenning ........230V, 50/60 Hz
Egetforbruk ............ 2VA
Belastning .............. LED 2 (fasesnitt/230V LED): 4 - 100W/VA
LED 1 (faseavsnitt/driver): 4 - 100W/VA
Betjening ................ Ubegrenset antall impulsbrytere
Mål ......................... 45 x 45 x 17 mm (19 mm inkl. klemmer)
Vekt ....................... 23 g
Ta .......................... 0 - 40˚C
Kapsling ................. IP 20
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Ubegrenset antall impulsbrytere
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