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65-411 E-nr. 7985157
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Universal RLC dimmer,
resistiv, induktiv och kapacitiv
belastning 1400 VA, DALI
– för styrning av belysning inomhus
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• Styrs via DALI-kommandon eller
svagströmstryck

90

• Detekterar belastningstyp automatiskt
• Inbyggd minnesfunktion
• Driftstatus visas på front
• Används tillsammans med NikoServodan DALI komponenter
Tekniska data

Anslutning

Ingång
Anslutningsspänning
230 V ±10 %, 50 Hz
Max. spänningsfall över ljusdimmern
-5 %
Egenförbrukning
ca. 2,5 W
DALI i enlighet med
EN60929-2-1, Annex-E
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Utgång
Minsta belastning
Belastning

36-985

DA DA+

DA DA

DA DA

74-516

På dimmern väljs de olika driftlägena:

100 W
100-1400 VA resistiv,
induktiv och kapacitiv (t°<35° C)
Max. utgångsspänning anslutningsspänning x 0,95
(tab av effekt = max. 1 %
av absorberad effekt = max. 14 W)
Skydd
Elektrisk, värmeskydd (105° C)
med automatisk omstartfunktion
- isolerat skydd mot
värmeöverbelastning (135° C)

Styrning via DALI-kommandon

När dimmern är ansluten till en aktiv
DALI-bus, kan den styras med DALIkommandon från anslutna DALI Control
Devices. Dimmern kan också styras via
DALI-sensorer t.e.x. närvarosensor DALI
Master typ 41-750. (Fig. 1)
Styrning via svagströmstryck

Dimmern kan styras via svagströmstryck
med funktionen tänd/släck med ett kort
tryck samt dimmring via ett längre tryck.
Dimmern skiftar riktning, upp eller ned
vid varje långt tryck.

Prestanda
Max. kapslingstemperatur (tc)
90° C
Max avstånd till sista tryckknapp
100 m
Kapslingsklass
IP 20
Installation
DIN-skena (6 moduler)
Vikt 		
ca. 440 g
Max. kabeldiameter/anslutningsplint:
Anslutning och belastning
2 x 2,5 mm²
		
eller 1 x 4 mm²
Ingång
2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
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Standard
Standard

Dimmring kan göras med eller utan minnesfunktion. Utan minnesfunktion tänder
dimmern alltid till 100 % vid kort tryck.
Med minnesfunktion kommer dimmern
att tända med den nivå, som den hade
när den släckte. (Fig. 2)

EN60669-2-1 och EN55015
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Fig. 2

Dimmer typ 65-411 är en 100-1400 VA
universal (RLC) dimmer till resistiv (R),
induktiv (L) och kapacitiv (C) belastning. Vid
dimring av halogenbelysning med lämplig
järnkärntrans-formator skall transformatorn
belastas med minimum 80 % av dess nominella effekt. Transformatorns prestanda ska
beaktas vid beräkning av den totala dimmerbelastningen.

