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Stm
ívací prvky

* Tabulku zatížitelnosti pro jednotlivé světelné zdroje naleznete na str. 69.
** Max. utahovací moment konektoru antény: 0.56 Nm.

Popis přístroje

Zapojení a možnosti externího ovládání

• Univerzální modulový stmívač slouží pro regulaci světelných zdrojů:
R – klasické žárovky (odporová zátěž)
L – halogenové žárovky s vinutým transformátorem (induktivní zátěž)
C – halogenové žárovky s elektronickým transformátorem (kapacitní 

zátěž)
ESL – stmívatelné úsporné zářivky
LED – světelné zdroje vybavené LED

• Ovládání je možné provádět:
a) detektory, ovladači a systémovými prvky iNELS RF Control
b) ovládacím signálem 0(1)–10 V
c) potenciometrem
d) stávajícím tlačítkem v instalaci.

• 6 světelných funkcí – plynulý náběh nebo doběh s časovým nastave-
ním 2 s – 30 min. Popis funkcí na str. 65.

• Nastavení min. jasu potenciometrem eliminujete blikání LED a ESL 
světelných zdrojů.

• Univerzální stmívač může být ovládán až 32 kanály.
• Programovací tlačítko na regulátoru slouží také jako manuální ovlá-

dání výstupu.
• Součástí balení je interní anténa AN-I, v případě umístění prvku do 

rozvaděče s ocelovými dveřmi, pro zlepšení signálu můžete použít 
externí anténu AN-E, viz příslušenství na str. 69.

• Možnost nastavení stavu paměti při výpadku napájení.
• Dosah až 160 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného 

signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20 
nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporují.

• Komunikace s obousměrným protokolem RFIO2.
• 3-modulové provedení prvku s montáží do rozvaděče.

Stav výstupu

Externí ovládání 
potenciometrem nebo 0(1)–10 V

Indikace 
provozního režimu

Indikace stavu přístroje

RF anténa

Tlačítko Prog
Přepínač pro výběr 
světelného zdroje

Manuální ovládání/ 
programování

Potenciometr pro 
nastavení min. jasu

Externí ovládací tlačítko

Univerzální stmívač, 1-kanálový

Technické parametry

Napájecí napětí:

Frekvence napájecího napětí:

Příkon zdánlivý:

Příkon ztrátový:

Tolerance napájecího napětí:

Výstup
Stmívaná zátěž:

Bezkontaktní:

Zatížitelnost:*

Ovládání
Bezdrátově:

Komunikační protokol:

Frekvence:

Funkce repeater:

Dosah:

Manuální ovládání:

Externím tlačítkem:

Připojení doutnavek:

Analogové ovládání:

Anténa RF:

Další údaje
Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Pracovní poloha:

Upevnění:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Průřez připojených vodičů:

Rozměr:

Hmotnost:

Související normy:

230 V AC                                     120 V AC 

 50 Hz                                             60 Hz

2.5 VA                                           1.1 VA

0.8 W                                            0.6 W

+10/-15 % 

R,L,C, LED, ESL 

2 x MOSFET

max. 600 W                              max. 300 W

až 32 kanály (tlačítky)

RFIO2

866–922 MHz (více na str. 70)

ano

na volném prostranství až 160 m

tlačítko SW (ON/OFF)

max. 50 m kabelu

ne

potenciometr nebo 0 (1)–10 V

AN-I součást balení (SMA konektor)**

-20 až +35 °C

-30 až +70 °C

svislá

DIN lišta EN 60715

IP20 za normálních podmínek

II.

2

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

90 x 52 x 65 mm 

125 g 

EN 607 30-1 ed.2

Externí zdroj signálu 0(1)–10 V

Potenciometr

Tlačítko/Ovládací tlačítka

Výstup

EAN kód:


