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m Universell dreiebryter LED

For din sikkerhet 

FARE 
FARE FOR ELEKTRISK ST0T, EKSPLOSJON 
ELLER OVERLEDNING 

Sikre elektroinstallasjoner må utelukkende utf0-
res av autoriserte installat0rer. De autoriserte in
stallat0rene må ha inngående kunnskap innen 
f0lgende områder: 

• T ilkobling til installasjonsnettverk 

• Tilkobling av flere elektriske enheter 

• Legging av elektriske kabler 

• Sikkerhetsstandarder, lokale kabeltrekkregler 
og reguleringer 

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette 
resultere i d0dsfall eller alvorlige skader. 

FARE 
Fare for d0delig skade på grunn av elektrisk 
st0t. 
Det kan va:ire spenning på utgangen selv om las
ten er koblet ut. 

• Når du arbeider på enheten: Apparatet må all
tid kobles fra str0mforsyningen ved å koble ut
sikringen i den tilf0rende str0mkretsen. 

Å ignorere denne instruksjonen vil medf0re d0d 
eller alvorlige personskader. 

Bli kjent med universell dreiebryter 
LED 

Med universell dreiebryter LED (heretter kalt dimmer) 
kan du veksle mellom og dimme oh1<1ske, induktive eller 
kapasitive belastninger. 

Dimmerens egenskaper: 

• Automatisk lastdetektering 

• Minnefunksjon 

• Termisk sikring, overbelastningsmotstandig, kortslut-
ningsbeskyttelse 

• Softstartfunksjon 

• Drift med biapparat (mekanisk trykknapp) 

lnnstillinger: 

• Min./maks. lysstyrke 

• RL LED-modus 

Tilbakestilling til originalinnstillingene 

Montere dimmeren
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@ Mekanisk trykknapp på biapparattilkobling (tilleggs

utstyr) 
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ADVARSEL 
Enheten kan komme til skade! 

• Bruk alltid produktet i samsvar med spesifiserte 
tekniske data. 

• Ingen blandede induktive/kapasitive laster må 
kobles. 

• Bruk bare dimbare laster. 

• Fare for overbelastning! Dimmer-vegguttak er 
forbudt. 

Dimmerverkt0y: Mer informasjon om dimbare 
lamper og minimalt og maksimalt antall lamper av 
en spesifikk type. 
http://schneider-electric.dimmer-test.com 

Merk: Ved redusert varmeavledning m du reduse
re lasten. 

rLast redu
fsert med 

Hvis installert 

0% 

25% 

30% 

50% 

I en standard skjul! monteringsboks 

Monter! i hulvegg* 

Flere installert i en kombinasjon* 

I en 1- eller 2-kanals utenpåliggende 
kapsling 

I en 3-kanals utenpåliggende kapsling 

• Adder lastreduksjonen hvis det foreligger flere faktorer. 

Fjerning av dekselet 
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CD Trekk av dreiebryteren. 

@ Fjern senterplaten. 

@ Fjern st0ttedelen. 

Il Universell vriddimmer för LED

För din säkerhet 

FARA 
RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EXPLOSION 
OCH BÅGBLIXT 

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras 
av utbildad personal. Utbildad personal skall upp
visa djupt kunnande inom följande områden: 

Anslutning till installationsnätverk 

• Anslutning till flera elektriska apparater 

• Dragning av elkablar 

• Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldrag-
ningsföreskrifter och -regler 

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resul
tera i allvarliga skador eller dödsfall. 

FARA 
Risk för livshotande skador p.g.a. elektriska 
stötar. 
Utgången kan ha spänning trots att förbrukaren är 
avstängd. 

• Vid arbete på enheten: Koppla alltid bort enhe
ten från försörjningen via säkringen i ingångs
kretsen. 

Om dessa anvisningar inte följs blir dödsfall eller 
allvarliga skador följden. 

Beskrivning av universell vriddimmer 
för LED 

Med den universella vriddimmern för LED (kallas nedan 
för dimmer) kan man växla mellan och dimma resistiva, 
kapacitiva eller induktiva laster. 

Dimmerns egenskaper: 

• Automatisk lastdetektering 

• Minnesfunktion 

• Termiskt skydd, överlastskydd, kortslutningsskydd 

• Mjukstartsfunktion 

• Manövrering med biapparat (mekanisk återfjädrande 
tryckknapp) 

Inställningar: 

• Lägsta/högsta ljusstyrka 

• RL LED-läge 

• Återställning till grundinställningar 

Montering av dimmern 
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@ Mekanisk återfjädrande tryckknapp vid biappara

tanslutning (tillval) 

OBS! 
Enheten kan skadas! 

• Använd alltid produkten i enlighet med de tek
niska specifikationerna. 

• Anslut aldrig några blandade induktiva/kapaci
tiva laster. 
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• Anslut endast dimbara laster. 

• Risk för överbelastning! Dimning via vägguttag 
är inte tillåtet. 

Dimningsverktyg: Mer information om dimnings
bara lampor och det lägsta och högsta antalet 
lampor av en särskild typ. 
http://schneider-electric.dimmer-test.com 

Observera: Vid reducerad värmeavledning måste 
du minska lasten. 

-

Lasten Vid följande installation 
minskas 
med 
0% I standardinstallationsdosa för infälld 

montering 

25% 
I regelväggar* 

Flera dimrar monterade i kombination* 

30% I en 1- eller 2-facks utanpåliggande 
dosa 

50% I en 3-facks utanpåliggande dosa 

• Om mer än en faktor gäller ska lastminskningarna ad
deras till varandra. 

Ta bort täcklocket 
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CD Ta bort vredet. 

@ Ta bort centrumplattan. 

@ Ta bort stöddelen. 
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