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SMR-S /230 V:    8595188123518

SMR-U /230 V:   8595188130738
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DIM-14 /230 V:   8595188135955
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Conexiuni:

Tensiune de alimentare:

Consum (neîncărcat): 

Max. puterea dispersată:

Tol. la tensiunea de alimentare:

Ieșire

Sarcină rezistivă:

Sarcină inductivă:

Sarcină capacitivă:

Control

Tensiunea de control:

Curent:

Lungimea impulsului de control:

Lămpi glimm:

Cantitatea maxima de lampi

conectate la input:

Alte informaţii

Temperatura de operare:

Temperatura de stocare:

Pozitia de funcţionare:

Montare:

Grad de protecţie:

Categorie de supatensiune:

Grad de poluare:

Siguranţă:

Terminaţii:

Dimensiuni:

Masă:

Standarde aplicate:

Indicare prin LED

Fază

Ieșire

Comutator (buton)

Conexiune tipică pentru 

SMR-U - dimarea luminil

3 conductori fără NUL          4 conductori cu NUL

230 V AC / 50 Hz

max. 0.66 VA / 0.55 W

3 W

+10 -15 %

AC 230 V

max. 3 mA

min. 50 ms / max. Nelimitat

Da

Numarul maxim este de 10 buc.

(masurata cu o lampa luminoasa de 

0.68 mA / 230 V AC)

0.. +50 °C

orice poziţie

liberă în funţie de conductori

IP 30 in conditii standard

III.

2

                 F 1.6 A / 250 V                                       x

conductori 0.75 mm2 , lungime: 90 mm

max. 10

49 x 49 x 13 mm

30 g                                                32 g

EN 61010-1, EN 60669-2-1

Atenţie: nu poate fi  utilizat pentru lumini fl uorescente sau economice!

SMR-U - nu permite conectarea de sarcini inductive și capacitive în 

același timp.

Conexiune tipică pentru 

SMR-S - dimarea luminilor

      Sursă

        Intensitatea 

          luminii

Contact decontro

Apăsare scurtă (< 0.5s) aprinde lumina, o altă apăsare scurtă o stinge. 

O apăsare ma lungă (> 0.5s) cauzează reglarea intensităţii luminii min-

max-min pănă la lăsar-ea butonului. După ce se lasă la intensitate setată, 

acesta este memorată, la apăsări scurte viittoare aprinderea lumini se 

va face la intensitatea memorată. Intensitatea poate fi  schimbată prin 

apăsarea mai lungă a butonului.

 Rezistenţă schimbabilă

• Dimmere sunt concepute pentru instalarea într-o cutie (de exemplu, 

KU-68)

• posibilitatea de control din locaţii multiple

• protecţie împotriva supra-temperaturaturii din interiorul dispozitivu-

lui – ieșirea oprita

• SMR-S: 

- Pentru dimarea becurilor, a luminilor cu halogen și a transformatoa-

relor pentru luminile cu halogen cu LED1 dimabil.

- conexiune 3-fi re, acesta funcţionează fără nul

- sarcina maximă: 300 VA (becuri sau lămpi cu halogen cu transforma-

tor)

- iesire fara contact: 1x triak

- cu posibilitatea de a schimba siguranta

• SMR-U: 

- Pentru dimarea becurilor și a luminilor cu halogen cu transformator 

electronic cu LED2 dimabil.

- conexiune 4 fi re

- sarcina maximă: 500 VA (becuri sau lămpi cu halogen cu transforma-

tor electronic sau obisnuit)

- iesire fara contact: 2x MOSFET

- protectia supratensiune electronica - opreste iesirea la scurtcircuit 

sau la suprasarcina
1,2 Pentru mai multe informații vezi pagina 41

Descriere

Conexiune

Funcţionare

Dimer cu montare în doză

Parametrii tehnici

Cod EAN

* Pentru cazurile în care sarcina depășeste 300 VA este necesară o aerare mai 

mare.

**pentru mai multe informații vezi pagina 41.

Terminalele pentru alimentare:

Tensiunea de alimentare:

Consum (neîncărcat): 

Max. puterea dispersată:

Tol. la tensiunea de alimentare:

Indicare releu alimentat:

Control

Terminale de comandă:

Tensiunea de control:

Intrarea de control:

Lungimea impulsului:

Lămpi glimm:

Cantitatea maxima de lampi

conectate la input:

Ieșiri

Fără contact:

Intensitate:

Sarcina rezistenţei:

Sarcina inductivă:

Sarcina capacitivă:

Ieșire indicare stare:

Alte informaţii

Temperatura de funcționare:

Temperatura de depozitare:

Poziţia de funcţionare:

Montaj/șină DIN:

Grad de protecție:

Categoria supratensiune:

Grad de poluare:

Secţ. max. a conductorului 

(mm2):

Dimensiuni:

Masa (g):

Standarde de calitate:

A1 - A2

AC 230 V / 50 Hz

max. 11 VA / 1 W

1.5 W

-15 %; +10 %

LED verde

A1 - T

AC 230 V

AC 0.3-0.6 VA

min. 80 ms / max. Nelimitat

Da

Numarul maxim este de 50 buc.

(masurata cu o lampa luminoasa de 0.68 mA / 230 V AC)

2 x MOSFET

2 A

LED roșu

-20.. +35 °C

-20.. +60 °C

orice poziţie

Șină DIN EN 60715

IP40 din panoul frontal / terminalele IP10

III.

2

conductor max. 2x 2.5 sau 1x 4,

cu izolație max. 1x 2.5 sau 2x 1.5

90 x 17.6 x 64 mm

61 g

EN 60669-2-1, EN 61010-1

Surse A1-A2       

   Ieșire    

        Luminozitate

Ieșirea de control T

Terminal sursă A1 Intrare

Intrarea de control pentru butonTerminal sursă A2

* Pentru cazurile în care sarcina depășeste 300 VA este necesară o aerare mai 

mare.

Recomandări pentru montare: lăsaţi un spaţiu de min. 1/2 din modul (approx. 

9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului.

Avertizare pentru DIM-14: nu este permisă conectarea în același timp a 

sarcinilor de tip inductiv și capacitiv.

Indicare releu alimentat Indicare releu ieșire

  Dimer cu control

• Pentru dimarea becurilor și a luminilor cu halogen cu transformator 

electronic cu LED2 dimabil.

• Comutarea automată a modului de dimensiuni la sarcina conectată.

• Apăsarea scurtă oprește / pornește lumina, apăsare lungă (> 0.5 s) di-

mează în urcare/coborâre.

• In cazul deconectării, nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la 

pornire lumina pornește de la același nivel.

• Tensiunea de alimentare: AC 230 V.

• Ieșiri de contact: 2x MOSFET.

• Indicare prin LED releu activ (cu orice nuivel de luminozitate).

• Posibilitatea conectării în paralel a unor butoane de control 

• protecţie electronică la suprasarcină.

• protecţie încorporată inpotriva supra-încălzirii -oprirea ieșirii

• sarcini rezistive, inductive sau capacitive, de până la 500 VA.

• 1-MODUL, montabil pe șină DIN.
2 Pentru mai multe informații vezi pagina 41Parametrii tehnici

Conexiune

Funcţii

Simbol

Descriere

T 2.5 A

rezistenţa

recomandată

Cod EAN


