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Charakteristika

Zatížitelnost výrobku

• Jedná se o rozšiřující výkonový modul k výrobku DIM-6, proto jej nelze provozovat samostatně.
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• DIM6-3M-P umožňuje navýšení výkonu připojované zátěže k DIM-6 o 1 000 VA
(tzn: 2 000 VA (DIM-6) + 1 000 VA (DIM6-3M-P) = 3 000 VA).
• K DIM-6 lze celkově připojit až 8 ks DIM6-3M-P a ovládat až 10.000 VA (zátěž musí
být rozdělena na jednotlivé výkonové bloky tak, aby nebyl překročen jejich max.
výkon).
• Pozor - výrobek je nutné chránit předřadným jistícím prvkem dle velikosti připojené zátěže.
• V instalaci je DIM6-3M-P chlazen přirozeným prouděním vzduchu. Je-li přístup
vzduchu omezen, musí být chlazení zabezpečeno pomocí ventilátoru. Jmenovitá
provozní teplota okolí je 35 °C.
• Pokud je instalováno několik DIM6-3M-P vedle sebe, musí mezi nimi být mezera
min. 2 cm.

a) žárovky, halogenové žárovky
b) nízkonapěťové žárovky 12-24V vinuté transformátory
c) nízkonapěťové žárovky 12-24V elektronické transformátory
d) stmívatelné úsporné žárovky
e) stmívatelné LED žárovky

• Max. délka sběrnice EB je 1 m a její propojení je nutné realizovat stíněným kabelem.

Popis přístroje

Poznámka
1. Svorky sběrnice přídavných modulů

1

2. Svorky pro připojení fáze

Silové svorky (L, V) stmívače DIM-6 i rozšiřujícího výkonového modulu DIM6-3M-P jsou
trojnásobné pro snadnější připojování zátěží, rozdělených na více částí.

3. Svorky výstupu
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Zapojení

0(1)-10 V
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max. 8
DIM6-3M-P

max. 2 kW

max. 1 kW

max. 1 kW

R, L, C, LED

R, L, C, LED

max. 1 kW
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R, L, C, LED
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Do přívodu L pro každý modul je nutno zařadit rychlou pojistku odpovídající výkonu jednotlivého modulu.
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Technické parametry

Varování

DIM6-3M-P
Zátěž:
Max. ztrátový výkon:

max. 1 000 VA
6W

Výstup
Bezkontaktní:

2x MOSFET

Jmenovitý proud:

5A

Odporová zátěž:

1 000 VA*

Induktivní zátěž:

1 000 VA*

Kapacitní zátěž:

1 000 VA*

Další údaje
Pracovní teplota:

-20.. +35 °C

Skladovací teplota:

-30.. +70 °C

Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:

svislá
DIN lišta EN 60715
IP40 z čelního panelu, IP20 svorky

Účel řídícího zařízení:

provozní řídící zařízení

Konstrukce řídícího zařízení:

přídavné řídící zařízení

Char. automatického
působení:

Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí 230 V a musí být
instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení,
nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj
obsahuje ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro
správnou funkci těchto ochran však musí být v instalaci předřazeny vhodné ochrany
vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spínaných přístrojů (stykače,
motory, induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že
zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj
ke zdrojům nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalací přístroje
zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotě nebyla překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci
a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně
elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce
přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení.
Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl,
neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. Výrobek je možné po ukončení
životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku. Stmívač
je určen pro řízení jasu žárovek, případně nízkonapěťových halogenových žárovek s
oddělovacím feromagnetickým transformátorem nebo elektronickým transformátorem.
Upozornění: Signály HDO a podobné signály šířené sítí mohou způsobit rušení stmívače.
Rušení je aktivní jen po dobu vysílání signálů.

1.B.E

Kategorie odolnosti proti
teplu a ohni:

FR-0

Kategorie (imunita)
protirázům:

třída 2

Jmenovité impulsní napětí:

2.5 kV

Kategorie přepětí:

III.

Stupeň znečištění:

2

Průřez připoj. vodičů (mm2)
- výkonová část:

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / s dutinkou max. 1x 1.5

- ovládací část:

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / s dutinkou max. 1x 2.5

Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:

90 x 52 x 65 mm
130 g
EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

* Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního a kapacitního
charakteru.
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