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DIM-2 /230 V:         8595188112475
DIM-2-1h /230 V:   8595188135740

DIM-2

DIM-2 |

Technikai paraméterek

Bekötés

Fényerőszabályzós lépcsőházi automata

Jelölés

T 2.5 A
ajánlott elő-
tét biztosíték 
használata

Az eszköz részei

Funkció

EAN kód

 Vezérlés T2 bemenetről 
(kapcsoló)

A kapcsoló indítja a ciklust, a 
fényerősség eléri a beállított 
értéket. A ciklus csak a 
kapcsoló kikapcsolása után 
folytatódik.

A gomb megnyomásakor 
a fényerősség eléri a 
beállított értéket. A ciklus 
újabb gombnyomással 
meghosszabbítható.

Vezérlés T1 bemenetről 
(nyomógomb)

Magyarázat:
         Fényerősség: 10 - 100 % 
t1     Fényerő növelés ideje: 1 - 40 s
t2     Világítási időtartam: 0 s - 20 min
t3     Fényerő csökkentés ideje: 1 - 40 s

A1 - A2

AC 230 V / 50 Hz

max. 5 VA

-15 %; +10 %

zöld LED

potenciométerrel

10 % - mechanikai beállítás

5 % - beállítási stabilitás

0.01 % / °C,  20 °C -on

max. 80 ms

T1 - A1

AC 230 V

max. 1.5 VA

min. 100 ms / max. végtelen

Igen

230 V  - max. 50 db

 (0.68 mA / 230 V glimmlámpával mérve)

T2 - A1

AC 230 V

0.1 VA

min. 100 ms / max. végtelen

2 A

10 - 500 VA

10 - 250 VA

-20.. +55 °C

-30.. +70 °C

tetszőleges

DIN sínre - EN 60715

IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon

III.

2

tömör max. 2x 2.5 vagy 1x 4 / 

érvég max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5

90 x 17.6 x 64 mm 

65 g

 EN 60669-2-1, EN 61010-1

Tápfeszültség csatlakozó - A1

t1 - fényerőnövelés időtartama

t3 - fényerőcsökkentés időtartama

t2 - világítási idő 
(beállított fényerőn)

Tápfeszültség csatlakozó - A2                                Vezérlő bemenet

Vezérlő bemenet

 Kimenet kijelzése

                   Kimenet

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Teljesítményfelvétel:

Tápfeszültség tűrése:

Tápfeszültség kijelzése:

Időzítés beállítása:

Idő pontosság:

Ismétlési pontosság:

Hőmérséklet függés:

Újraindulási idő:

T1 vezérlés
Csatlakozók:

Feszültség:

Vezérlő bemenet teljesítménye:

Vezérlő impulzus hossza:

Glimmlámpa:

A vezérlő bemenetre 

kapcsolható glimmlámpák 

max. száma:

T2 vezérlés
Csatlakozók:

Feszültség:

Vezérlő bemenet teljesítménye:

Vezérlő impulzus hossza:

Kimenet
Névleges áram:

Rezisztív terhelés:

Induktív terhelés:

Egyéb információk
Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Beépítési helyzet:

Felszerelés:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

Szerelési javaslat:  az eszköz mellett mindkét oldalon hagyjunk 0.5 mo-
dul széles helyet (9 mm) a szabad légáramlás és a jobb hűtés érdekében.

    - fényerő beállítás

Tápfeszültség kijelzés

• használható izzók és halogénlámpák fényerőszabályzására
• intelligens vezérlés - kapcsolás és fényerőszabályzás
• vezérlő bemenet nyomógombbal történő működtetéshez
• az előlapon potenciométerrel beállítható értékek:

- maximum fényerő
- fényerő növelésének sebessége
- fényerő csökkentésének sebessége
- a lámpák bekapcsolt állapotának időtartama a beállított fényerőn

• minden időzítés kívánság szerint beállítható
• kontaktus nélküli kimenet: 1x triak
• terhelés AC 500 W
• csatlakoztatás sorkapcsokkal
• a vezérlőgombok párhuzamosan köthetők
• hőmegfutás elleni védelem - kimenet kikapcsol + a LED villogó hiba-

jelzést ad
• további lehetőség az 1 órás fel- és lefutási idővel rendelkező DIM-2 1h 

jelzésű eszköz 
• 1 modul széles, DIN sínre szerelhető




