Jumperinstellingen
Linker jumper

Rechter jumper
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90W-150W

Aansluitschema
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Led dimmer fase aansnijding / leading edge

Wisselschakeling:

ECO-DIM.01
L Line

LED
Load

X

L
N Line

FINE en COARSE instellen
Zet de dimmer op de maximale dimstand (dus zo min mogelijk lichtoutput)
met de COARSE meter. Verfijn Vervolgens de dimbaarheid met de FINE. Gaan
uw lampen knipperen? Draai dan iets terug met de FINE of met de COARSE
meter. U hoeft eenmalig deze juiste combinatie tussen FINE en COARSE te
vinden voor een optimale dimbaarheid en lichtstabiliteit.

Storing en veiligheidsaanwijzingen
Bij een storing in de dimmer of de lampen checkt u allereerst de zekering.
Wanneer deze stuk is, vervangt u deze door de extra meegeleverde zekering.
Deze vindt u in het zekeringkastje. Vervang de zekering alleen door hetzelfde
type (F1H250V).
Bij het niet naleven van de installatieaanwijzingen kan schade aan het toestel
of brand ontstaan. Door het zelf uit elkaar halen van het binnenwerk vervalt
de garantie evenals het niet naleven van deze installatieaanwijzingen.

Let op:

Het installeren van de dimmer op een netstroom van 230V dient te worden
uitgevoerd door een gediplomeerd vakman, rekening houdend met de
nationale voorschriften. Zorg bij alle werkzaamheden dat de elektriciteit is
uitgeschakeld.

Installatie

ECO-DIM.01

Rotary Knob
Secondary Plate
ECO-DIM.01

Front Panel

Artikelnummer:
Type led dimmer:
Vermogen:
Bediening:
Verpakking:

ECO-DIM.01
Leading edge / Fase aansnijding
5-150 Watt
Druk/draaischakelaar
Per stuk verpakt

Geschikte afdekramen:
√ Busch-Jaeger
√ Gira
√ Hager Berker
√ Jung
√ Merten
√ NIKO
√ Peha
√ Schneider

R.L

ECO-DIM.01

Rotary Knob

alleen voor Busch-Jaeger

Secondary Plate
R.L

ECO-DIM.01

Front Panel

6
alleen voor NIKO

Geschikt voor:
- 230V led lampen*
- Gloeilampen
- 230V halogeenlampen
- Laagspanningslampen met magnetische trafo

*Mits de led lampen werken op een fase aansnijdende/leading edge led dimmer.

Stap 1: Verwijder de knop en het afdekraam.
Stap 2: Tel het wattage van de totaal aangesloten verlichting op en stel de
jumpers in zoals aangegeven onder ‘Jumpers instellen’.
Stap 3: Zorg er altijd voor dat de elektriciteit tijdens de installatie is
uitgeschakeld. Sluit vervolgens de stroomdraden aan zoals aangegeven in
het ‘Aansluitschema’.
Stap 4: Installeer de dimmer nu in de inbouwdoos. Dit kan met schroeven of
door de schroeven van de inbouwklemmen aan te draaien.
Stap 5: Schakel de elektriciteit weer aan. Zet de aangesloten lampen aan
middels de dimmer as. Stel nu FINE en COARSE in, zoals aangegeven onder
‘FINE en COARSE instellen’.
Stap 6: Plaats het afdekraam en de dimmerknop weer op de dimmer.

