
VEILIGHEIDSADVIES:
Het installeren van deze dimmer dient conform deze handleiding 
te worden uitgevoerd, bij voorkeur door een erkend installateur,  
houdend aan de nationaal geldende voorschriften NEN1010. 
Alvorens installatie te allen tijde de netspanning uitschakelen. 

Specificaties:
Voltage: 220V-240V, 50Hz
Type: Fase Afsnijding en Fase Aansnijding
Bereik: 3-150W LED. 
Schakeling: Druk (Aan/Uit) + Draai (Dim min/max)
Type Schakelingen: Normaal en wisselschakeling.
Afstelbaarheid: Ja, minimale lichtstand en bedieningsmode.
Softsart-functie: Ja.
As-adapter: Ja.
Certificering: CE, RoHS
IP Waarde: IP20
Afmetingen: 71 x 71 x 24mm

De verpakking bevat:
1 x LED dimmer
1 x aansluit onderdelen

Compatibele belastingen voor LE mode *Handmatig op LE mode zetten

Compatibele belastingen voor TEauto mode

LED
Dimbaar

Integraal Dimbare LED lampen

Dimebare LED verlichting met compatibele
Electronische Transformatoren

gloeilampen, MV Halogeen lampen

LV Halogen Lighting with Electronic Transformers

LV Halogeen verlichting met conventionele
“Iron-core” Transformatoren
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TEauto mode 
(Standaardinstelling)

*Zie compatibele belastingen

TEauto mode (als “Auto” niet werkt)
(voor fase-afsnijdingstoepassingen)

*Zie compatibele belastingen

LE Mode 
(voor fase-aansnijdingstoepassingen*) 

*Zie compatibele belastingen

Let op: De instelling dient binnen 10 seconden te worden voltooid, anders wordt het programma beëindigd.

Selecteren van Bedieningsmode: Deze dimmer heeft 3 ingebouwde mo des om te kiezen. Deze zijn in te stellen door met een kleine 
schroevendraaier de instelschroef “Mode Set”, op de gewenste positie te plaatsen. Denk eraan voor het instellen eerst de netspanning 
uit te schakelen !!! 

• TEauto mode (fabrieksinstelling): bruikbaar voor de meeste LED lam pen
• Trailing Edge mode(TE - Fase Afsnijding): alleen vereist voor Fase Afsnijding lampen
• Leading Edge Mode (LE - Fase Aansnijding): alleen vereist voor Fase Aansnijding lampen

Werking:

Aan/Uit: Druk op de draaibare ronde knop.

Dim functie: Draai de knop met de klok mee en de lichtsterkte neemt toe. Draai de knop tegen 
de klok in en de lichtsterkte neemt af.

Minimale lichtsterkte: Verwijder de afdekking van de frontplaat, schakel de lamp in en druk 
eenmaal op Min. Bright Set. De lamp is dan op “half helder” niveau, en nu kan het minimale 
helderheidsniveau als volgt word en ingesteld: Stel de minimale helderheid in met de centrale 
dimmerknop . Druk dan eenmaal op Min. Bright Set. Het lampje licht op met minimale helder-
heid en keert vervolgens terug naar de helderheid van helder licht . De instelling wordt opgesla-
gen en bevestigd.
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LED s light 
CONTROL
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10-400W max. INC/HAL
3-150W max. LED
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Universele LED Dimmer
voor 230V LED lampen
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Belasting Belasting

Dimmer

L1L2 ~ L2 L1

Com

Wissel-
schakelaar

Belasting tot 400W max.

L / Fase
230-240V~N / Neutral

2-Weg Schakeling

Dimmer

L1L2 ~230-240V~

L / Fase
N / Neutral

Belasting Belasting Belasting

Belasting tot 400W max.

1-Weg Schakeling
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Installeren:

Stap 1. Schakel de voeding (spanning) af van het lichtnet.

Stap 2. Verwijder de bestaande schakelaar van de wand.

Stap 3. Sluit de dimmer aan conform aansluitschema.

Stap 4. Kies de gewenste en juiste bedieningsmode.

Stap 5. Schakel de voeding (spanning) van het lichtnet weer in.

Stap 6. Druk op de dimknop om de spanning op de aangesloten 
LED lampen te krijgen.

Stap 7. Stel de gewenste minimale dimstand in.

Stap 8. Zet de dimmer vast met de juiste schroe�es van de 
inbouwdoos (niet meegeleverd)

Stap 9. Monteer het afdekmateriaal weer op de wand en de 
dimmer.

Aansluitschema:

Universele LED Dimmer
voor 230V LED lampen


