2485H-SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING LED MUURDIMMER 2485H
Deze led muurdimmer (3-150W/VA) is geschikt voor het dimmen van dimbare (retrofit) led lampen (230V, max 70W),
gloei- en halogeen lampen (230V, max 120W), 12V halogeen lampen in combinatie met dimbare elektronische trafo’s
(120W max) en laag voltage led lampen in combinatie met met dimbare led drivers (120W max). Deze dimmer heeft
een soft start zodat piekstromen worden voorkomen die negatieve invloed hebben op de levensduur van de toegepaste
led lampen. Met de interne (druk)wisselschakelaar kan deze dimmer in combinatie met een gewone wisselschakelaar
een (led)lamp bedienen (hotelschakeling). Fase-afsnij dimmer (‘R,C’), 230V/50Hz.
WERKING VAN DE DIMMER:
Na veilige installatie, de lamp inschakelen door de druk/draai knop (1) in te drukken. Zet de draaiknop (1) op minimum
waarde door de draaiknop helemaal linksom te draaien. Door middel van de schuifschakelaar (2) kan de gewenste
start lichtsterkte (bij laagste dimstand) worden ingesteld (profielstand 1, 2 of 3). Door de knop (1) helemaal rechtsom
te draaien, wordt de maximum lichtsterkte bereikt. Indien het lichtbeeld van de (led)lamp stabiel is (van min. tot max.
lichtsterkte) en als het regelbereik bevredigend is, dan is het juiste profiel voor de toegepaste (led)lamp gevonden.
Tekening A
Aansluitschema met alleen een dimmer

Tekening B
Aansluitschema met dimmer en wisselschakelaar (hotelschakeling)
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INSTALLATIE:
• Werk veilig! Schakel voor het installeren eerst de stroom uit
• Strip de draden voldoende (ca. 5 mm)
• Sluit de dimmer aan volgens de tekening; in het geval van alleen één dimmer, tekening A toepassen
In geval van een hotelschakeling tekening B toepassen
• Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos (als de lamp uit is, druk op de draaiknop (1))
• Met de draaiknop (1) bepaalt u de gewenste dimstand van de (led)lamp
• Stel met de schuifschakelaar (2) de gewenste minimale dimstand in (1, 2 of 3) waarbij de draaiknop (1)
op de minimum stand (linksom) staat
• Monteer het raam, het afdekplaatje en de draaiknop
GEREEDSCHAP:
• Kleine platte schroevendraaier
N.B. Gebruik de Tradim led Dimstabilisator om instabiel (filament/led)licht goed te kunnen dimmen. Art. LEDDS6001
De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de
dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.
Deze handleiding goed bewaren voor eventuele (her)installatie!
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