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Záložka výstupy (analogové) software IDM

Určeno pro stmívání žárovek a halogenových svítidel s vinutým nebo elektronickým 

transformátorem - R, L, C zátěže

Stmívač je možno ovládat několika způsoby: tlačítko, externí potenciometr, 
analogový signál 0-10 V (1-10 V), sběrnice systému INELS 
Modulově rozšiřitelný až do 10 kVA 
Při ovládání tlačítkem nastavená úroveň jasu uloží do paměti a při 
opětovném zapnutí je jas nastaven již na  tuto hodnotu
Stav výstupu indikuje žlutá LED dle typu připojené zátěže
Možnost paralelního řazení ovládacích tlačítek
Elektronická nadproudová ochrana, ochrana proti přetíženi a zkratu                      
Ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje – vypne výstup + signalizuje 
přehřátí blikáním červené LED
V provedení 6-MODUL, upevnění na DIN lištu

Řízený stmívač DIM-6

Technické parametry:
Zapojení
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*Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže
 induktivního a  kapacitního charakteru

Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Tolerance napájecího napětí:
Zátěž:
Ztrátovy výkon:
Modulově rozšiřitelný výkon:
Izolační napětí mezi výstupem
a vnitřními obvody:
Ovládání - typ tlačítko
Ovládací svorky:
Příkon ovládacího vstupu:
Délka ovládacího impulsu:
Doba obnovení:
Připojení doutnavek:
Ovládání 0(1)-10V:
Ovládací svorky:
Ovládací napětí:
Min. proud ovládacího vstupu:
Ovládání CIB:
Ovládací svorky:
Napětí sběrnice:
Příkon ovládacího vstupu:
Indikace datového přenosu:
Výstup
Bezkontaktní:
Jmenovitý proud:
Odporová zátěž:
Induktivní zátěž:
Kapacitní zátěž:
Indikace stavu výstupu:
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Účel řídícího zařízení:
Konstrukce řídícího zařízení:
Charakteristika automat.působení:
Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:
Kategorie (imunita) protirázům:
Jmenovité impulsní napětí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů (mm2)
- výkonová část:
- ovládací část:
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:

L, N
AC 230 V / 50 Hz 
10 VA 
-15 %; +10 %
max. 2 kVA
2.5 % ze zátěže
do 10 kVA

SELV dle EN 60950

S - S, galvanicky oddělené
AC 0.53VA (AC 230V), AC 0.025-0.2VA (AC 12-240V)
min. 25ms / max. neomezená
max. 150ms
ANO (AC 230V), 20ks (1ks-1mA); NE (AC 12-240V)

0(1)-10V, GND
0-10V nebo 1-10V
1mA

CIB+, CIB-
27V DC
5mA
žlutá LED

4 x MOSFET
10 A
2 000 VA*
2 000 VA*
2 000 VA*
žlutá LED, dle typu zátěže

-20.. +35 °C
-20.. +80 °C
libovolná
DIN lišta EN 60715 
IP 40 z čelního panelu
provozní řídící zařízení
samostané řídící zařízení
1.B.E
FR-0
třída 2
2,5 kV
III.
2

max.1x2.5, max2x1.5 / s dutinkou max. 1x1.5
max.1x2.5, max2x1.5 / s dutinkou max. 1x2.5
90x105x65 mm
 410g
EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

* Potenciál L na svorce přístroje je nutno chránit jistícím 
prvkem odpovídající zátěži připojené k přístroji.
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Slouží pro spínání a stmívání osvětlení, žárovek a halogenových svítidel s vinutým nebo elektronickým transformátorem do výkonu 2kVA v rozmezí intenzity jasu od 
0 do 100%. Velikost připojitelné zátěže lze rozšířit pomocí přídavných modulů až do velikosti 10kVA.  Spínání a stmívání připojené zátěže na výstupu lze řídit několika 
režimy - typy řízení. Typ řízení lze navolit tlačítkem PROG. Po stisku tlačítka PROG se režimy řízení přepínají v kruhovém cyklu a analogicky jsou indikovány svitem jedné 
ze čtyř  zelených led diod na předním panelu.

Režimy řízení stmívače DIM-6:
- tlačítkem  na předním panelu - lze ovládat výstup stmívače a tím regulovat nastavení jasu 0-100% (krátký stisk tlačítka zapne/vypne svítidlo, delší stisk - >0.5s 
umožňuje plynulé nastavení  jasu). Toto tlačítko je nadřazeno všem ostaním typům ovládání stmívače.
- externím tlačítkem na svorkách S,S - tento ovládací vstup přístroje je galvanicky oddělen od vnitřních obvodů přístroje, proto ovládací spínané napětí externím 
tlačítkem může být  v rozmezí AC/DC 12-240V, nezáleží na polaritě napětí. Stmívaní je řízeno tak, že krátký stisk tlačítka zapne/vypne svítidlo, delší stisk (>0.5s) 
umožňuje plynulé nastavení jasu.
- řídícím signálem 0-10V nebo 1-10V - na tento vstup je možné připojit externí převodník s výstupem 0-10V nebo 1-10V, kde 0V (případně1V) na svorce 0(1)-10V 
odpovídá 0% intenzity jasu a 10V odpovídá 100% intenzity jasu. Toto napětí musí být vztaženo ke svorce GND.
- externí potenciometr 50k - při použití vnitřního zdroje (svorky + 10V) lze na svorky 0(1)-10V a GND připojit pro řízení externí potenciometr, viz. obrázek zapojení. Tímto 
potenciometrem lze potom  řídit výstup stmívače v rozsahu intenzity jasu 0-100%.
- INELS, pomocí sběrnice CIB - stmívač lze použít jako sběrnicový prvek v sytému INELS. Ovládání stmívače je poté řízeno centrálním sběrnicovým systémem INELS.

Různé typy ovládání řízení smívače nelze kombinovat.

POZOR - před nastavením režimu řízení stmívače je nejprve nutné drátovou propojkou na svorkách RC nebo RL nastavit typ připojené zátěže. Není li typ připojené 
zátěže nastaven problikávají střídavě led diody RC a RL a není možné řízení stmívání zátěže na výstupu. Je- li špatně nastaven typ zátěže může dojít k poškození či 
zničení výkonového výstupu přístroje!!!

Silové svorky stmívače jsou vícenásobné pro snadnější montáž výrobku. Tyto svorky však nelze použít jako sběrnicové pro silový rozvod v instalaci !!!

Stmívač je opatřen tepelnou i nadproudovou ochranou - signalizuje červená led dioda na předním panelu. Blikající led dioda signalizuje tepelné přetížení (přehřátí) 
uvnitř přístroje.
Stmívač je vybaven také elektronickou nadproudovou ochranou, která je aktivována při přetížení přístroje, případně při zkratu výstupu z N vodičem - vypne výstup.
Přívod přístroje (potenciál L) je nutno chránit jistícím prvkem, odpovídající zátěži připojené k přístroji, nejlépe rychlou tavnou pojistkou !!!

Indikace led:
      - žlutá - svítí při zátěži RL a současně výstup v aktivním stavu .
      - žlutá  - svítí při zátěži RC a současně výstup v aktivním stavu.

                   - zelená - navolen režim ovládání tlačítkem
               - zelená - navolen režim ovládání signálem 0-10V
                - zelená - navolen režim ovládání signálem 1-10V
               - zelená - navolen režim ovládání  sběrnicí CIB - INELS
                    - žlutá - indikace komunikace datového přenosu CIB sběrnice

  - červená - indikace přetížení, blikající LED signalizuje přehřátí uvnitř výrobku, stále svítící LED signalizuje proudové přetížení

Funkce
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