










Ρυθμιστής 230 V~ 50 Hz για λαμπτήρες πυρακτώσεως, συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με 
δυνατότητα dimmer, λαμπτήρες LED με δυνατότητα dimmer, ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές 
και τροφοδοτικά για LED.Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ενσωματωμένο 
πλήκτρο ή από πολλά σημεία με πλήκτρα NO, ρύθμιση μέσω διακόπτη. μπορεί να λειτουργήσει 
στον τρόπο λειτουργίας LE (Leading Edge, ανερχόμενη παρυφή) ή TE (Trailing edge, 
κατερχόμενη παρυφή). Λειτουργία MASTER για 20137, δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ελεγχόμενοι λαμπτήρες από έναν μεμονωμένο ρυθμιστή master ή slave 
πρέπει να είναι ίδιοι. Όλα τα ελεγχόμενα φορτία πρέπει να έχουν δυνατότητα DIMMER 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε στη συσκευασία των λαμπτήρων τη 
συμβατή τυπολογία ρύθμισης dimmer: LE (Leading Edge, ανερχόμενη παρυφή) ή TE (Trailing 
Edge, κατερχόμενη παρυφή). Εάν δεν αναφέρεται, ο λαμπτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
στους δύο τρόπους λειτουργίας. Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να επιλέξει την τυπολογία της 
ρύθμισης dimmer που διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του λαμπτήρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και ρύθμιση του φορτίου μέσω ενσωματωμένων πλήκτρων 

ή μη φωτιζόμενων, κανονικά κλειστών πλήκτρων (NC).
• Σταδιακή ενεργοποίηση (soft start): διασφαλίζει τη σταδιακή μετάβαση από την κατάσταση 

απενεργοποίησης στην κατάσταση μέγιστης φωτεινότητας ή στην προηγούμενη ρύθμιση. Με τον 
τρόπο αυτό, συμβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα μειώνοντας την καταπόνηση 
του νήματος κατά την ενεργοποίηση εν ψυχρώ και αποτρέπει το φαινόμενο θάμβωσης.

•  Άμεση ενεργοποίηση (flash start): χρησιμοποιείται με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και 
διασφαλίζει τη σωστή ενεργοποίηση των λαμπτήρων με ελάχιστη δυσκολία.

• Σταδιακή απενεργοποίηση (soft end): διασφαλίζει τη σταδιακή μετάβαση από την κατάσταση 
ενεργοποίησης στην κατάσταση απενεργοποίησης.

• Ρύθμιση LE (ανερχόμενη παρυφή): χρησιμοποιείται με λαμπτήρες πυρακτώσεως, συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού ή συμβατούς λαμπτήρες LED και ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές τύπου L .

• Ρύθμιση TE (κατερχόμενη παρυφή):  χρησιμοποιείται με συμβατά φορτία, όπως λαμπτήρες 
φθορισμού, λαμπτήρες LED ή ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές τύπου C .

• Προστασία από βραχυκυκλώματα με επισήμανση της επέμβασης μέσω λυχνίας που ανα-
βοσβήνει.

• Θερμική προστασία με επισήμανση της επέμβασης μέσω λυχνίας που αναβοσβήνει.
• Λειτουργία MASTER-SLAVE: για μη υπέρβαση της μέγιστης ελεγχόμενης ισχύος από κάθε 

ρυθμιστή. Σε μια συσκευή MASTER μπορούν να προστεθούν έως 3 συσκευές SLAVE.
•  Πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνούς χώρους, χωρίς σκόνη, σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και +35°C.
• Στην περίπτωση εγκατάστασης 2 ρυθμιστών στο ίδιο κουτί, τα ελεγχόμενα φορτία από 

κάθε ρυθμιστή πρέπει να μειωθούν, ώστε το άθροισμά τους να μην υπερβαίνει τη μέγιστη 
ελεγχόμενη ισχύ από έναν μεμονωμένο μηχανισμό.

• Σύνδεση 3 καλωδίων απαιτείται στην περίπτωση στην οποία χρησιμοποιούνται τα 
τροφοδοτικά 01874-01875 και οι λαμπτήρες 02662.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
• Ελεγχος μέσω ενσωματωμένων πλήκτρων ή από πολλά σημεία με παράλληλα πλήκτρα no. 

μη χρησιμοποιείτε πλήκτρα no με ενδεικτική λυχνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ON / OFF ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ NEUTRAL.

• Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, το μήκος κάθε σύνδεσης μεταξύ του ρυθμιστή MASTER 
και των ρυθμιστών SLAVE ή των πλήκτρων NO δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 m.

• Πιέστε τους αγωγούς σύνδεσης στο κάτω μέρος του κουτιού, ώστε να αποφευχθεί η επαφή των 
αγωγών με το σώμα του ρυθμιστή.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Οδηγία ΧΤ. Οδηγία EMC. Πρότυπο EN 60669-2-1.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Ο πίνακας ελεγχόμενων φορτίων ισχύει επίσης για εφαρμογές με 220 V~ 60 Hz.

ΣΥΝΔΕΣΗ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ
Αφαιρέστε το πάνω πλήκτρο.

Αυξάνει την 
ελάχιστη 
φωτεινότητα

 Μειώστε 
την ελάχιστη 
φωτεινότητα

ενεργοποίηση στη μέγιστη 
ρύθμιση για 1 δευτερόλεπτο 
και, στη συνέχεια, μετάβαση 
στην καθορισμένη ένταση

σταδιακή ενεργοποίηση στην 
καθορισμένη ένταση

Κουμπί ON/OFF
και την προσαρμογή

Ρύθμιση dimmer στη λειτουργία LE Ρύθμιση dimmer στη λειτουργία TE

Ελεγχόμενα φορτία LE TE

40 - 400 W 40 - 300 W

    10 - 100 W (max 5 λαμπτήρες το μέγ) 10 - 200 W (max 10 λαμπτήρες το μέγ)

  5 - 100 W (max 10 λαμπτήρες το μέγ) 5 - 200 W (max 20 λαμπτήρες το μέγ)

40 - 300 VA
(max 3 μετασχηματιστές )

40 - 300 VA
(max 5 μετασχηματιστές  )

Ελεγχόμενα φορτία LE TE

40 - 400 W 40 - 300 W

10 - 100 W (max 5 λαμπτήρες το μέγ) 10 - 200 W (max 10 λαμπτήρες το μέγ)

3 - 100 W (max 10 λαμπτήρες το μέγ) 3 - 200 W (max 20 λαμπτήρες το μέγ)

40 - 300 VA
(max 3 μετασχηματιστές )

40 - 300 VA
(max 5 μετασχηματιστές  )

Τροφοδοτικά
01874-01875

max 10 τροφοδοτικά το μέγ Δεν ισχύει

Λαμπτήρες ασφαλείας 02662 max 10 λαμπτήρες το μέγ Δεν ισχύει

Κουμπί ON/OFF
και την προσαρμογή

ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών
Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία 
της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα 
υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν 
σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την 
αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m2 
μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για 
διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποιημένη συλλογή, προκειμένου να 
ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης 
της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και 
προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.


