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Caracteristici

Descriere

• Pentru dimarea becurilor și a luminilor cu halogen cu transformator electronic cu
LED2 dimabil.
• Opțiuni de control pentru DIM-6:
buton (conexiune in paralel la butoane),
potentiometru extern,
semnal analog 0-10 V (1-10 V),
BUS pt sistem INELS.
• DIM-6 poate conecta până la 8 bucăți de DIM6-3M-P și poate controla până la
10.000 VA.
• În carcasă de 6-MODULE, montabil pe șină DIN.
• Protecţie electronică de supratensiune.
• Protecţie împotriva teperaturilor ridicate în interiorul dispozitivului– oprește ieșirea + semnalizat prin LED pâlpâind.
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a) incandescent, lampi halogen
b) becuri alimentate la 12/24V care necesita transformator
c) becuri alimentate la 12/24V cu necesita transformator electronic
d) bec economic
e) becuri dimabile cu LED-uri concepute pentru dimmer cu fază sau fază-fază de control
al fazei (dimmer cu MOSFET)
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1. Terminale pentru conexiune BUS
2. Indicarea ti pului de incarcatura
- galben - se aprinde la indicarea sarcini RL și în acelaș timp
pentru ieșire în stare activă, LEDul
corespunde cu intensitatea de la
ieșirea V
- galben - se aprinde la indicarea sarcini RC și în acelaș timp
pentru ieșire în stare activă, LEDul
corespunde cu intensitatea de la
ieșirea V
3. Indicarea modului de contro
- verde - buton de control modul
selectat
- verde - 0-10 V control semnal la
modul selectat
- verde - 1-10 V control semnal la
modul selectat
- verde - BUS - iNELS mod de
control selectat

4. Indicarea transferului de date BUS galben
5. Indicarea supraincarcarii - roșu - indicare
suprasarcină, LED pâlpâind- temperatură
mare în interiorul dispozitivului, LED
strălucind- suprasarcină
6. Terminalele pentru conexiunea butoanelor de control
7. Terminalele pentru conductorul neutru
8. Terminale pentru conexiunea conductorului de faza
9. Terminale de iesire
10. Buton pentru modul de setare al
controlului
11. Butoane de control pentru iesiri
12. Modul aditional pentru terminale bus
13. Terminale pentru semnal 0(1)-10V sau
controlarea potentiometrului
14. Terminalele pentru configurarea tipului
de încărcare prin fixatorii firelor

Atentie
Dimmer DIM-6 (L, V) și modulul de extensie DIM6-3M-P sunt intreite pentru încărcări
mai ușoare din mai multe părți.
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O siguranță rapidă corespunzătoare puterii fiecărui modul trebuie inclusă în alimentarea L pentru fiecare modul.
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Parametrii tehnici

Funcţionare

DIM-6
Terminale de alimentare:

L, N

Tensiunea de alimentare:

AC 230 V / 50 Hz

Consum (neîncărcat):

max. 4 VA / 3.2 W

Max. puterea dispersată:

6W

Tol. la tensiunea de alimentare:

-15 %; +10 %

Puterea maxima la iesire:

max. 2 000 VA

Module expandable power:

to 10 000 VA

Separarea galvanica a bus i
outerea de iesire:

da

Tensiunea izolată între ieşire şi
circuitul intern:

3.75 kV, SELV în conformitate cu EN 60950

Control - Tip buton
Tensiunea de control:
Terminal de control:

AC/DC 12 - 240 V
S+, S-, separat galvanic

Putere de control intrare
(max.):
Lungimea impulsului de control:

Timp de recuperare:
Conect. la lămpi strălucitoare:

0.53 VA (AC 12-240 V), 0.35W (DC 12-240V)
min. 25 ms / max. Nelimitat
max. 150 ms
nu

Control 0(1)-10V
Terminal de control:

0(1) - 10 V, GND

Tensiune de control:

0 - 10 V sau 1 - 10 V

Cur. min. la controlul de intrare:

1 mA

Acest dispozitiv este desemnat dimarii si comutarii luminii, becurilor si lampilor halogene
cu transformator electric de pana la 2000 VA In raza intensitatii luminantei 0-100 %. Capacitatea de incarcatura atasabila poate fi marita cu modul aditional de pana la 10 000 VA.
Comutarea sio dimarea incarcaturii iesirilor atasate este controlata in mai multe moduri tipuri de control, care sunt alese cu botunul PROG. Modurile sunt comutate in cerc dupa ce
apasati PROG si sunt indicate analogic pe panoul frontal cu un LED verde.
Moduri de control al dimerului DIM-6:
- butonul de pe panoul frontal - in modul
se poate controla iesirea dimerului si se
poate regla setarea luminantei 0-100 % (o apasare scurta a butonului comuta on/off
lumina, apasare mai lunga > 0.5s - permite setarea unei luminante slabe).
- butonul extern pe terminalele S-, S+ - aceasta intrare de control a dispozitivului este separata galvanic prin circuite interne, operarea comutarii tensiunii prin butoane externe
poate fii in raza AC/DC 12-240V. Controlarea iesirii estte indicata de butonul de pe
panoul frontal (o apasare scurta a butonului comuta on/off lumina, apasare mai lunga
> 0.5s - permite setarea unei luminante slabe).
- semnalul de control 0-10 V or 1-10 V –in aceastra intrare se poate conecta convertorul
extern fara iesire 0-10 V sau 1-10 V, unde 0 V (or 1 V) pe terminal 0(1)-10 V este egal cu
0% din intensitatea luminantei si 10 V este egal cu 100% din intensitatea luminantei.
Aceasta tensiune trebuie evaluata la terminalul GND.
- potentiometrul extern 50 k – in timpul serviceului unei alimentari interne (terminal
+ 10 V), se poate utiliza un potentiometru extern, prin conectarea acestuia la terminalul
0(1)-10 V si GND, vezi poza cu optiunile de conectare. Cu acest potentiometru se poate
conecta o iesire a dimerului in raza intensitatii de luminanta 0-100 %.
- iNELS, cu ajutorul barei conductoare BUS - dimerul poate fii folosit ca o componenta a
barei conductoare in sistemul iNELS. Operarea dimerului este controlata de bara conductoare centrala a sistemului iNELS.
Nu se pot combina tipuri individuale de controleri pentru dimere.

27 V DC

Atentie – inainte se a seta modul de control al dimmerului, este necesari sa setati tipul de
conexiune pentru incarcatura, pe terminalele RC sau RL. Daca tipul conexiunii incarcaturii
nu e setat, LED-urile RC si RL palpaie.pe rand si se comuta, dimarea incarcaturii pe iesire
ne fiind posibila.

Curentul de control la intrara:

5 mA

Dimerul are mai multe terminale de curent, pentru o instalare mai usoara a dispozitivului.

Indicarea transferului de date:

galben LED

Dimerul este echipat cu protectie impotriva supraincalzirii si supratensiunii - semnalizat
prin LED-ul rosu de pe panoul frontal. Palpairea LED-ului semnalizeaza supraincalzirea in
interiorul dispozitivului.

Control BUS
Terminal de control:
Tensiunea BUS:

BUS+, BUS-

Ieşiri
Contacte:
Curent:

4x MOSFET
10 A

Sarcină rezistivă:

2 000 VA*

Sarcină inductivă:

2 000 VA*

Sarcină capacitivă:

2 000 VA*

Indicarea stării de ieşire:

Dimerul este de asemenea echipat cu protectie electronica impotrica supratensiunii, care
se va activa in cazul in care dispozitivul este supraincarcat sau are un scurt circuit pe iesire
cu conductorul N - iesirea se va inchide.
Alimentarea dispozitivului (potential L) trebuie sa fie protejata, in concordanta cu incarcatura conectata la dispozitiv.

LED galben , depinde de tipul sarcuini

Alte date
Temperatura de operare:

-20.. +35 °C

Temperatura de stocare:

-30.. +70 °C

Poziţia de operare:
Montare:
Grad de protecţie:

vertical
şină DIN, EN 60715
IP40 de la panoul frontal

Scopul dispozitivului de control:

dispozitiv de control individual

Constr. dispozitivului de control:

individual control device

Caracter. functionarii automate:

1.B.E

Categoria de rezistenta la
caldura si foc:

FR-0

Categoria anti-soc
(imunitatea):

class 2

Tensiunea impulsului nominal:

2.5 kV

Categorie de supreatensiune:

III.

Nivel de poluare:

2

Profi lul conductorului (mm2)
- partea de ieşire:

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / cu izolație max. 1x 1.5

- partea de control:

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / cu izolație max. 1x 2.5

Dimensiuni:
Greutate:
Standarde aplicate:

90 x 105 x 65 mm
392 g
EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

* Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcinii capacitive și inductive în acelaș timp la
acelaș dispozitiv.

Avertizare
Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată și trebuie
instalat conform instrucţiunilor și a normelor valabile în ţara respectivă. Instalarea,
racordarea, exploatarea o poate face doar persoana cu calificare electrotehnică, care a
luat la cunoștinţă modul de utilizare și cunoaște funcţiile dispozitivului. Pentru protecţia
corespunzătoare a dispozitivului trebuie instalat elementul de siguranţă corespunzător.
Înainte de montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu este sub tensiune și
întrerupătorul principal este în poziţia „DECONECTAT”. Nu instalaţi dispozitivul la instalaţii
cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi
o circulaţie ideală a aerului astfel încât, la o funcţionare îndelungată și o temperatură
a mediului ambiant mai ridicată să nu se depășească temperat ra maximă de lucru a
dispoztivului. Pentru instalare folosiţi șurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere că este vorba
de un dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea fără
probleme a dispozitivului depinde și de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă
descoperiţi existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau lipsa unor părţi
componente, nu instalaţi acest dispozitiv și reclamaţi-l la vânzător. Dispotitivul poate
fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după caz depozitat în
siguranţă. Dimerul este desemnat pt controlarea luminozitatii becurilor electrice cu
transformator feromagnetic de separare sau transformator electronic.
Atentie: prin semnale HDO sau semnale similare care sunt distribuite in principala, poate
creea functionari gresite ale dimmerului. Aceste functionari gresite ale dimerului sunt
active doar pe perioada transmisiei semnalului.
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